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lukonbulbs@mybox.cz
Vážení přátelé květin:
Předkládáme Vám naši novou nabídku formou katalogu jaro 2021. Věříme, že z více než 2000 položek uvedených v naši nabídce si
vybere i ten nejnáročnější zahrádkář. Naši stálí zákazníci si jistě povšimnou řady nových odrůd uvedených vůbec poprvé. V nabídce
více než 400 odrůd lilií včetně speciálních trvalek je naše firma bezkonkurenčně největší ve světě! Upozorňujeme na pěkný
sortiment jiřinek, novinek mečíků a bohyšek. Rovněž nabídka pivoněk je velmi široká. Na internetu bude od února i nabídha
sibiřských kosatců.
V červnu tohoto roku bude k dispozici náš nový letní katalog 2021, který Vám můžeme poslat na požádání nebo si jej objednejte
přímo uvedením na objednávkovém listě. Zákazníci, kteří si objednávali z katalogů Léto 2019, Podzim 2019 a letos jej dostanou
zdarma automaticky. Bude obsahovat bohatou nabídku denivek, kosatců a vegetativně množených trvalek.
Naše firma připravuje i podzimní katalog 2021. Ten bude každému, kdo si u naší firmy objednal v posledním kalendářním roce,
poslán zdarma a automaticky v průběhu léta. V tomto našem novém barevném katalogu bude nabídnuto více než 1800 položek
tulipánů, narcisů, hyacintů, šafránů, řebčíků, česneků, ostatních cibulovin a trvalek, včetně řady novinek a specialit.
On-line katalog:
Na adrese www.lukon-bulbs.eu jsou k dispozici vedle celkového nabízeného aktuálního 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. Jarní nabídka bude aktualizovaná průběžně a bude končit na rozhraní
května/června, postupně bude doplňována nabídkami pro letní a podzimní prodej.
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. Odeslaný e-mail potom automaticky 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 polovina února – polovina května 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 v březnu a dubnu, pozdější objednávky posíláme
i později. 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(ty
posílá sjednaná balíková služba), až 3 pokusy o doručení balíku). U objednávek prostřednictvím služeb PPL a DPD musíte uvést
číslo mobilu. Zásilky posíláme vždy na dobírku jako obchodní balík nebo podle dohody.
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.
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LILIE

Lilie se stávají stále více populárnější zahradní květinou. Úsilí několika stovek amatérských
a profesionálních šlechtitelů vyústilo ke vzniku doslova liliového průmyslu. Stovky nových
odrůd na tisících hektarech jsou toho důkazem. Pro nás je důležité, že v našich klimatických
podmínkách se jim daří. Alfou a omegou jejich úspěšného pěstování je drenáž pod liliovou cibulí,
dobrý kompost nad ní a dodržování zásady „nohy ve studenu, hlava na slunci“. Pěstujeme tudíž
mezi liliemi zejména trvalky nižšího a plazivého charakteru. Tedy odborně řečeno „půdního
krytu“ i vyšší typy do pozadí či boků výsadeb či do popředí různé druhy nižších trvalek či
letniček. Ochrání nejenom lodyžní kořínky lilií před úpalem (použít lze také mulč), ale mnohdy
odpudí živočišné škůdce lilií i ostatních rostlin. Uváděné výšky u všech lilií v katalogu jsou
hodnoty, kterých Vaše lilie dosáhnou v prvním roce pěstování při dobré péči. Rovněž i počet
poupat či květů. Samozřejmě, že u lilií pěstovaných v nádobách musíte očekávat výšku nižší,
než u lilií pěstovaných venku a naopak výšku lodyhy a násadu poupat vyšší u cibulí sázených
ve fóliovnících či sklenících. Když se rostliny „usadí“, dosahují v příštích letech a v následujících
sezónách mnohem větších parametrů. Cibule vyženou více výhonů a tudíž bohatěji kvetou. Námi
nabízené cibule jsou opravdu kvalitní a velké při obvodové velikosti 16-18, 14/16, popř. 12/14
cm, ale také 18/20 cm. Proto již v prvém roce po nasázení dosahují vynikajících parametrů.
U některých botanických odrůd jsou cibule samozřejmě menší a malé, to je dáno geneticky.

AZIJSKÉ HYBRIDY

L1342 AMAC

Jsou velmi odolné lilie, které v našich klimatických podmínkách velmi dobře vegetují a kvetou
v druhé polovině června a v 1. polovině července. Květy nevoní. Hodí se zejména pro řez,
záhony zahrádek a parků. Nabízená velikost cibulí je 12/14 a 14/16, tedy zhruba 4-5 cm
v průměru. Jsou plně mrazuvzdorné. Sází se 10-15 cm hluboko, pod cibuli přidat písek nebo
jiný propustný materiál. Přihnojují se 2x za rok, nejlépe Cereritem nebo i tekutými hnojivy.
Snáší vápno. Proti chřestovníčku liliovému (rumělkově červený brouk, který okusuje poupata
a jehož larvy ožírají lodyhy od spodu) a proti mšicím používáme systemické insekticidy jako
např. Karate, Dragon, Decis ap., kterých je na našem trhu dostatek i v malých, úsporných
baleních. Proti houbovým chorobám, zejména proti plísni šedé, která napadá hustší a vlhčí
porosty, lze použít Rovral, Dithane ap., kterých je na našem trhu rovněž pestrý výběr. Po
3-4 letech je dobré azijské hybridy přesadit, protože se cibule rozdělí a prostor vyplní i lodyžní
pacibulky. Proto je přesazujeme na podzim a na jiné místo. Přidáním kompostu na povrch půdy
na podzim zamezujeme „vyžití“ půdy a lilie déle na jednom místě rostou a bohatě kvetou.

AZIJSKÉ S KVĚTY POSTAVENÝMI VZHŮRU

Jsou vysoké okolo 1 metru a mají květy nasměrovány vzhůru či mírně do stran. Nabízeny
jsou velké cibule, které letos pokvetou v soukvětích s více než 5-10 květy.
L1342 AMAC – květy barvy vlčích máků jednobarevného provedení s dobrou substancí
v dokonalém soukvětí na lodyhách délky 100 cm, 10-12 poupat. Famózní sorta.
1 kus 26 Kč, 3/75 Kč, 5/120 Kč, 10/220 Kč.
L1372 BLACK CHARM – má tajemné květy červě vínové až fialově černé se
sametovým povrchem. Nová barva na zahradě, která na záhonech dosahuje výšky 80
cm, vhodná též do nádob. Novinka.
1 kus 35 Kč, 3/99 Kč, 5/155 Kč, 10/300 Kč.
L1020 BRUNELLO – ostře oranžové, miskovité květy, ve středech mají žlutooranžový
nádech. Velmi vitální odrůda, středně raná, výška 100 cm.
1 kus 25 Kč, 3/72 Kč, 5/115 Kč, 10/220 Kč.
L1309 COGOLETO – béžově růžové květy jsou bohatě a hustě pokryty malinově
červeným tečkováním. Výška 1 metr. Synonymum Pink Dragonfly. Novinka roku 2014.
1 kus 35 Kč, 3/99 Kč, 5/155 Kč, 10/300 Kč.
L1244 DALILA – velké, perfektně vyrovnané květy jsou jahodově růžové, srovnané
v mohutných soukvětích. Výška 120 cm. Luxusní novinka.
1 kus 26 Kč, 3/75 Kč, 5/120 Kč, 10/220 Kč.
L1293 EASY DANCE – chromově žluté hluboce miskovité květy mají přes polovinu
květu mohutný a vysoce kontrastní čokoládově hnědý brašmark doplněný několika
velkými tečkami v hrdle. Výška 110 cm. Novinka 2013. Naprosto unikátní kultivar!
1 kus 35 Kč, 3/90 Kč, 5/140 Kč, 10/270 Kč.

L1372 BLACK CHARM

L1020 BRUNELLO

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 12.30 – 18.00
nebo smluvně po telefon
503 61 Lovčice 30
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L1350 EASY DREAM

L1366 EASY BEAT
L1343 DARK SECRET
L1343 DARK SECRET – novinka s uhlově černými květy se sametovou texturou, pyl
je načervenalý. Dlouhé lodyhy délky až 110 cm. Parádní sorta.
1 kus 32 Kč, 3/90 Kč, 5/140 Kč, 10/270 Kč.
L1366 EASY BEAT – číškovitě tvarované květy mají míchaný, růžově oranžový odstín. Okraje
a špičky květů jsou více růžové, střed květů pak více oranžový s jemným tmavým potečkováním.
Pyl je sterilní. Výška jemně ochmýřených lodyh je 90 cm. Novinka pro rok 2020!
1 kus 32 Kč, 3/90 Kč, 5/140 Kč, 10/270 Kč.
L1350 EASY DREAM – dvoubarevné hvězdicovité květy se skládají ze sytě růžových
okvětní lístků s měkce žlutým středem obklopující malinově vybarvené nektarie. Pyl je
sterilní. Výška 1 metr.
1 kus 32 Kč, 3/90 Kč, 5/140 Kč, 10/270 Kč.
L1370 EASY FANTASY – nádherně rozprostřené 12 cm velké květy v měkce
meruňkově žlutém odstínu s velkými slézově růžovými růžky se žlutým lemováním.
Nektarie jsou růžové a střed černě tečkovaný. Výška 80 cm. Novinka 2020.
L1370 EASY FANTASY 1 kus 32 Kč, 3/90 Kč, 5/140 Kč, 10/270 Kč.
L1351 EASY LOVE – hluboce kalichovité až miskovité květy jsou temně ohnivě
oranžové, pyl je sterilní. Vysoké lodyhy přes 1 metr. Novinka 2019.
1 kus 32 Kč, 3/90 Kč, 5/140 Kč, 10/270 Kč.
L1361 EASY SPOT – bezpylové zasněžené bílé květy, které jsou výrazně a hustě
potečkované burgundsky fialovým tango designem, střed je citrónově zelený. Výška až
110 cm. Úžasná novinka.
1 kus 35 Kč, 3/90 Kč, 5/140 Kč, 10/270 Kč.
L1338 EASY SUN – 13 cm velké květy jsou zářivě žluté uniformního vybarvení a bez
teček, jemná mahagonová ořízka okrajů petálů. Výška 1 metr. Nádherná sorta do vazeb
a k řezu. Extra novinka.
1 kus 32 Kč, 3/90 Kč, 5/140 Kč, 10/270 Kč.
L1352 EASY VANILLA – krémově vanilkové květy velmi uklidňujícího barevného
odstínu s výborným kontrastem s ostatními liliemi. Velké květy mají plošší charakter
s jemným potečkovaným hrdlem. Výška 1 metr. Novinka 2019.
L1351 EASY LOVE 1 kus 35 Kč, 3/90 Kč, 5/140 Kč, 10/270 Kč.
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L1352 EASY VANILLA

L1355 FOREVER SUMMER
L1295 EASY WALTZ
L1295 EASY WALTZ – marcipánově růžové hvězdicovité květy s netečkovanými
středy, špičky petálů jsou tmavší, poupata jsou nádherně karmínově vybarvená. Výška
80 cm. Sterilní pyl. Vynikající soukvětí. Novinka 2013.
1 kus 32 Kč, 3/90 Kč, 5/140 Kč, 10/270 Kč.
L1353 EASY WHISPER – široce rozevřené až ploché květy jsou světle pastelově
lososové, pyl je sterilní. Výborně větvené stvoly délky přes 1 metr. Novinka 2019.
1 kus 35 Kč, 3/90 Kč, 5/140 Kč, 10/270 Kč.
L1344 FOREVER LINDA – svítivě červené miskovité květy se zlatě žlutými, lehce
tečkovanými a kontrastními středy, pyl je lehce sterilní. Výška 90 cm. Atraktivní sorta.
1 kus 36 Kč, 3/100 Kč, 5/160 Kč, 10/310 Kč.
L1355 FOREVER SUMMER – karmínově růžově červené kalichovité květy
s výrazným žloutkově žlutým středem, hrdlo je tmavě rubínově rudé, střed je tmavě
potečkovaný. Výška 1 metr. Novinka 2019.
1 kus 32 Kč, 3/90 Kč, 5/140 Kč, 10/270 Kč.
L1224 FOREVER SUSAN – lososově růžová s kontrastním purpurově červeným
brašmarkem. Výška 1 metr. Super sorta.
1 kus 34 Kč, 3/96 Kč, 5/150 Kč, 10/290 Kč.
L1053 GIRONDE – chromově žluté, netečkované miskovité květy jsou perfektně
stavěny s výraznou substancí. Výška 120 cm. Velmi vitální. Dnes již vzácná sorta.
1 kus 32 Kč, 3/90 Kč, 5/140 Kč, 10/270 Kč.
L1280 GOLD STONE – ploché květy jsou sytě žluté s bohatým a hustým kaštanově
mahagonovým tečkováním. Výška 1 metr, vyšší počet poupat. Tango kultivar.
1 kus 30 Kč, 3/84 Kč, 5/130 Kč, 10/250 Kč.
L1374 HARDROCK – sytě rumělkové červené květy se sametově černou texturou
a bohatě tečkovanými středy. Výška 120 cm. Novinka 2021.
1 kus 30 Kč, 3/84 Kč, 5/130 Kč, 10/250 Kč.
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L1192 LANDINI

L1188 NETTYS PRIDE

L1186 LEVI
L1369 KENT
L1369 KENT – tento klenot zahrady kvete v naprosto čistě bílém odstínu. Výška 80 cm.
Novinka 2020. Vhodná pro záhony i do nádob a také k řezu.
1 kus 24 Kč, 3/67 Kč, 5/105 Kč, 10/200 Kč.
L1192 LANDINI – hvězdicovité květy jsou sametově černé. Olistění i lodyha jsou velmi
tmavě zbarvené. Výška 120 cm, až 10 květů na stvolu. Unikátně černě vybarvená odrůda.
1 kus 40 Kč, 3/114 Kč, 5/180 Kč, 10/340 Kč.
L1186 LEVI – purpurově růžové, hluboce miskovité květy jsou bez teček. Výška 110 cm.
1 kus 24 Kč, 3/67 Kč, 5/105 Kč, 10/200 Kč.
L1297 LITTLE KISS – menší, jak pusinky velké miskovité květy jsou mramorované,
sladce jahodově růžové, netečkované a se sterilním pylem. Výška robustních lodyh je 75 cm.
Skvělá do aranžmá, svatebních kytic (pyl nemaže!), i jako hrnková. Velmi rozkošná sorta.
1 kus 28 Kč, 3/80 Kč, 5/130 Kč, 10/240 Kč.
L1365 MANDARIN STAR – sytě mandarínkově oranžové, hluboké hvězdicovité květy mají
L4034 MENORCA sterilní (nebarvící) pyl. Nádherná a jasná neónová barva! Výška 90 cm. Novinka pro rok 2020!
1 kus 28 Kč, 3/80 Kč, 5/130 Kč, 10/240 Kč.
L1326 MASCARA – temné rudě černé až uhlově černé ploché květy, červený pyl.
Výška 11 cm. Úžasný kultivar.
1 kus 34 Kč, 3/96 Kč, 5/150 Kč, 10/290 Kč.
L1339 MORPHO PINK – Velmi neobvyklá barevná kombinace broskvově růžové s fialovou
barvu podél okrajů každého petálu. Burgundsky vínový postříkané středy. Výška 1 metr.
1 kus 34 Kč, 3/96 Kč, 5/150 Kč, 10/290 Kč.
L4034 MENORCA - světle lososové, hluboce miskovité květy jsou v hrdle jemně
tečkovány a při okrajích světleji zbarveny. Výška 130 cm. Velmi raná odrůda se znaky
azijských hybridů.
1 kus 24 Kč, 3/69 Kč, 5/110 Kč, 10/210 Kč.
L1077 NAVONA – čistě bílá bez teček s tmavým pylem a nektariemi. Květy jsou ploché
se stočenými konci okvětních plátků. Je to velmi žádaná odrůda k řezu.
1 kus 26 Kč, 3/75 Kč, 5/120 Kč, 10/220 Kč.
L1365 MANDARIN STAR

L1339 MORPHO PINK

L1326 MASCARA
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L1297 LITTLE KISS

L1077 NAVONA
L1078 NELLO
L1078 NELLO – tomatově červené, hluboce miskovité květy mají voskovitou substanci
a velmi lesklou texturu. Věncové soukvětí. Velmi raná, zářivá novinka.
1 kus 20 Kč, 3/57 Kč, 5/90 Kč, 10/170 Kč.
L1188 NETTYS PRIDE – základní barva je krémová, z více jak poloviny překrytá sytě
purpurovou, v hrdle a u špiček petálů tónovanou barvou. Exotický tango hybrid. Výška
80 cm. Super sorta.
1 kus 34 Kč, 3/96 Kč, 5/150 Kč, 10/290 Kč.
L1371 ORANGE SUMMER – snad nejvíce oranžová lilie. Barva květů je až oslnivě
pomerančová, hluboce miskovité květy jsou bez teček a mají silnou substanci. Výška 90
cm. Novinka 2020.
1 kus 25 Kč, 3/72 Kč, 5/115 Kč, 10/220 Kč.
L1300 ORANGE TON – tuhé miskovité, čistě pomerančově oranžové netečkované
květy s voskovou texturou. Výška 1 metr. Velmi odolná vůči počasí.
1 kus 25 Kč, 3/72 Kč, 5/115 Kč, 10/220 Kč.
L1301 PIETON – meruňkově žluté ploché květy mají výrazné s kontrastní kaštanově
hnědě červené brašmarky. Výška 1 metr. Zcela unikátní novinka.
1 kus 35 Kč, 3/99 Kč, 5/155 Kč, 10/300 Kč.
L1373 PINK COUNTY – velmi sytě vybarvené, karmínově růžové až bramboříkově
růžové květy číškovitého charakteru s tmavě tečkovaným vnitřkem. Stonky přes 1 metr
délky. Novinka 2021.
1 kus 30 Kč, 3/84 Kč, 5/130 Kč, 10/250 Kč.
L1254 RED COUNTY – sytě tomatově červené květy miskovitého tvaru. Výška 75 cm.
Je vhodná na okraje záhonů i jako hrnková lilie.
1 kus 25 Kč, 3/72 Kč, 5/115 Kč, 10/220 Kč.

L1371 ORANGE SUMMER

L1301 PIETON

L1300 ORANGE TON

L1373 PINK COUNTY
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L1347 ROYAL KISS

L1218 ROSELLAS DREAM
L1357 RED HIGHLAND
L1357 RED HIGHLAND – čisté, zářivě červené květy jsou směrovány stroze vzhůru
s výbornou texturou, jsou velmi vytrvalé a odolné vůči povětrnostním vlivům. Silná,
lesklá zelená zeleň je robustní a zdravá. Také snadně roste. Výška 90 cm. Novinka 2019.
1 kus 24 Kč, 3/69 Kč, 5/110 Kč, 10/200 Kč.
L1218 ROSELLAS DREAM – plošší slézově růžové květy jsou postaveny polovzhůru
až do stran, středy jsou krémově růžové, lehce tmavě tečkované. Výška přes 1 metr.
1 kus 25 Kč, 3/72 Kč, 5/115 Kč, 10/220 Kč.
L1347 ROYAL KISS – velké spíše ploší květy jsou kaštanově mahagonové v tom
nejtmavším možném odstínu s černou texturou a skvělou substancí. Výška 1 metr.
Atributy azijského i LA hybridu. Perfektní novinka.
1 kus 26 Kč, 3/75 Kč, 5/120 Kč, 10/220 Kč.
L1356 SALINERO – rubínově červené lesklé, dokonale tvarované květy s černě
potečkovanými středy. Výška 70 cm. Vynikající na okraje záhonů a na terasy. Novinka 2019.
1 kus 26 Kč, 3/75 Kč, 5/120 Kč, 10/220 Kč.
L1356 SALINERO L1285 SUGAR LOVE – krémově bílé květy mají tečkované středy, špičky petálů jsou
výrazně jahodově zbarvené. Výška 70 cm, v nádobách 50 cm. Excelentní!
1 kus 35 Kč, 3/99 Kč, 5/155 Kč, 10/300 Kč.
L1364 TINILCO – sytě korálově růžové, pravidelně vytvarované, ploše miskovité
květy mají matnou texturu a velký, krémově žlutý střed s vyšperkovaným centrálním
bordó červeným klasickým brašmarkem. Tmavé lodyhy s tmavými listy jsou 1 metr
vysoké. Novinka pro rok 2020!
1 kus 32 Kč, 3/90 Kč, 5/140 Kč, 10/270 Kč.
L1114 TRESOR – sytě oranžově červené květy jsou miskovité, lehce tečkované. Výška
120 cm, 6-8 velkých květů na stvolu. Vynikající odrůda, odolná všem výkyvům
počasí. Kvalita!
1 kus 25 Kč, 3/72 Kč, 5/115 Kč, 10/220 Kč.
L1333 TRIBAL DANCE – lososově meruňkové ploché květy s bohatým kaštanově
purpurovým tango popepřením. Výška 90 cm. Nádhera!
1 kus 32 Kč, 3/90 Kč, 5/140 Kč, 10/270 Kč.

L1329 WHITE PIXELS

L1328 TROGON
L1305 WHISTLER
L1334 TRIBAL KISS – křídově bílé, hluboce miskovité květy mají višňově vínové
tango středy. Výška 90 cm. Super.
1 kus 32 Kč, 3/90 Kč, 5/140 Kč, 10/270 Kč.
L1328 TROGON – cukrově růžové miskovité květy, krémově žlutý, bohatě tmavě
tečkovaný střed. Výška 1 metr. Exotická.
1 kus 32 Kč, 3/90 Kč, 5/140 Kč, 10/270 Kč.
L1305 WHISTLER – velmi zvláštní korálově oranžová barva podélně i příčně
prohnutých pohárovitých květů s bohatým mahagonově hnědým tango středem. Výška
1 metr. Tango novinka.
1 kus 35 Kč, 3/99 Kč, 5/155 Kč, 10/300 Kč.
L1329 WHITE PIXELS – bíle krémový podklad je od hrdla do poloviny petálů překryt
hnědě purpurovým tango-brašmarkem. Květy jsou plošší, výška 70-80 cm, je velmi
vhodná i pro pěstování v nádobách. Elegantní sorta!
1 kus 35 Kč, 3/99 Kč, 5/155 Kč, 10/300 Kč.
L1240 YELLOW COUNTY – pastelově sírově žluté ploché. Výška 90 cm. Jedna
z nejlepších žlutých!
1 kus 25 Kč, 3/72 Kč, 5/115 Kč, 10/220 Kč.
L1306 YELLOW COCOTE – pastelově sírově žluté miskovité květy s tmavě hnědou
ořízkou. Výška 90 cm. Má sterilní pyl, takže květy se jim nepotřísní. Super k řezu a do vazeb.
1 kus 32 Kč, 3/90 Kč, 5/140 Kč, 10/270 Kč.
L1690 SMĚS AZIJSKÝCH HYBRIDŮ – 5 kusů 99 Kč.
L1691 SMĚS AZIJSKÝCH HYBRIDŮ – 10 kusů 190 Kč.
L1692 SMĚS AZIJSKÝCH HYBRIDŮ – 15 kusů 260 Kč.
L1693 SMĚS TANGO HYBRIDŮ – 5 kusů 150 Kč.
L1694 SMĚS TANGO HYBRIDŮ – 10 kusů 280 Kč.
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L2060 CHOCOLATE EVENT

AZIJSKÉ S TURBÁNKOVÝMI KVĚTY

Jsou velmi rozšířené a nesmírně odolné kultivary lilií. Obsahují cenný genetický materiál
botanických lilií. Odrůdy typu tigrinum, též zvané jako tygří lilie, s převahou populární
lilie tigrinum, dosahují výšky přes 1 metr a jistě obohatí svými turbanovitými květy každý
trvalkový záhon. Tyto lilie kvetou později, ale dlouho. Sází se a ošetřují stejně jako ostatní
azijské hybridy. Jsou plně mrazuvzdorné. Poslední dobou jsou stále více populární!
L2060 CHOCOLATE EVENT – do stran a dolů směrované 13 cm velké květy jsou
smetanově béžové s bohatým čokoládově hnědým probarvením. Výška 120 cm.
Perfektní čokoládová akce. Lahůdka na vaší zahradě! Novinka 2020.
1 kus 40 Kč, 3/114 Kč, 5/180 Kč, 10/340 Kč.
L2058 PINK FLIGHT – mírně stočené okvětní lístky velkých turbanovitých květů,
které jsou sytě korálově růžové na dlouhých stopkách pěkně rozložených podél vysokých
stonků a vytvářejí tak dokonalé soukvětí. Výška 130 cm. Úžasná novinka roku 2017.
1 kus 35 Kč, 3/99 Kč, 5/160 Kč, 10/300 Kč.
L2008 PINK GIANT – velké turbánky jsou měňavě růžové s tmavě hnědou ořízkou
L2014 SWEET SURRENDER a velkými tečkami. Výška 1 metr.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč, 5/175 Kč, 10/340 Kč.
L2020 RED VELVET – tmavě rudé turbánky se sametovou texturou a černým
tečkováním. Výška do 120 cm. Je nositelem nejvyššího možného ocenění pro lilii – Síň
slávy Americké liliové společnosti.
1 kus 35 Kč, 3/99 Kč, 5/160 Kč, 10/300 Kč.
L2061 STRACCIATELLA EVENT – krémově bílé květy do stran a dolů jsou bohatě
překryty ostružinově purpurovou v neuvěřitelné kombinaci. V průměru produkuje 12
květů na pevných stvolech výšky 120 cm. Stračatelová událost! Novinka 2020.
1 kus 44 Kč, 3/125 Kč, 5/200 Kč, 10/380 Kč.
L2062 STRAWBERRY EVENT – sytě jahodově červené květy, které mají na vnitřní
polovině okvětních plátků tmavě mahagonové až zčernalé červené husté tečkování.
Výška 1 metr. Jahodová akce! Novinka 2020.
1 kus 44 Kč, 3/125 Kč, 5/200 Kč, 10/380 Kč.
L2014 SWEET SURRENDER – velké, ploché, hvězdicově tvarované květy jsou krémově
bílé, do stran otočené, ve středech jsou smetanově nažloutlé a bohatě tmavě tečkované.
1 kus 35 Kč, 3/99 Kč, 5/160 Kč, 10/300 Kč.

L2055 YELLOW BRUSE
L9026 tigrinum splendens
L2015 WHITE TWINKLE – bíle krémové turbánky jsou bohatě černě tečkované.
Výška 130 cm. Velmi kvalitní sorta.
1 kus 35 Kč, 3/99 Kč, 5/160 Kč, 10/300 Kč.
L2055 YELLOW BRUSE – velké a ploché květy do stran se zpět stočenými konci petálů.
Základní barva je chromově žlutá s kaštanově hnědými náznaky brašmarků. Výška 120 cm.
1 kus 35 Kč, 3/99 Kč, 5/160 Kč, 10/300 Kč.
L9014 lechtlinii – je japonská přírodní lilie vysoká 60-120 cm. Lodyha před rašením
„bloudí“, je zelená s úzkými listy. Kvete v srpnu žlutými až oranžovými květy
turbanovitého tvaru, které mají 8-10 cm v průměru. Je velmi vzácná.
1 kus 40 Kč, 3/110, 5/185 Kč.
L9026 tigrinum splendens – oranžově zbarvená varieta s jasně oranžovými květy. Je
vhodná k řezu. Klasická domácí tygří lilie.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč, 5/175 Kč.
L2298 SMĚS TYGŘÍCH – 5 kusů 160 Kč.
L2299 SMĚS TYGŘÍCH – 10 kusů 300 Kč.

L9014 lechtlinii

AZIJSKÉ TETRAPLOIDNÍ HYBRIDY

Vynikající nové hybridy od Dr. Roberta Griesbacha, známého šlechtitele tetraploidních lilií
azijáků, orienpetů a trubkových hybridů, mečíků a denivek. Tyto druhy se vyznačují velmi
robustním vzrůstem, dosahují výšky okolo 120 cm a na pevných lodyhách vykvétá postupně
okolo 20 velmi velkých turbanovitých květů umístěných v perfektních pyramidálních
květenstvích. K dispozici veliké cibule. Jsou plně mrazuvzdorné. Opravdu exkluzivní sorty!
L2021 PEARL FRANCES – velmi zvláštní odstín šampaňsky béžové barvy, květy do
stran jsou mírně stočené vzad a jsou bez teček. Silné lodyhy s vyšším počtem poupat
jsou vysoké 1 metr i více.
1 kus 35 Kč, 3/99 Kč, 5/160 Kč, 10/300 Kč.
L2034 PEARL JUSTINE – lososově oranžová.
1 kus 35 Kč, 3/99 Kč, 5/160 Kč, 10/300 Kč.
L2042 PEARL LORRAINE – karmínově červená, pěkné soukvětí.
1 kus 35 Kč, 3/99 Kč, 5/160 Kč, 10/300 Kč.

L2298-2299 SMĚS TYGŘÍCH

L2062 STRAWBERRY EVENT

L2061 STRACCIATELLA EVENT

L2020 RED VELVET
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L2059 PEARL WHITE
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L2035 PEARL STACEY
L2043 PEARL MELANIE
L2043 PEARL MELANIE – veliké květy jsou svítivě žluté, zelené nektarie.
1 kus 35 Kč, 3/99 Kč, 5/160 Kč, 10/300 Kč.
L2035 PEARL STACEY – žlutě oranžová v pyramidálním soukvětí.
1 kus 35 Kč, 3/99 Kč, 5/160 Kč, 10/300 Kč.
L2059 PEARL WHITE – spíše ploché květy, které jsou směrovány do stran na dlouhých
stopkách. Barva je slonovinově bílá zvýrazněná ostře zelenými nektariem a zářivě
oranžovým pylem. Pevné lodyhy délky 130 cm, vynikající soukvětí. Novinka 2017.
1 kus 35 Kč, 3/99 Kč, 5/160 Kč, 10/300 Kč.
L2290 KOLEKCE PEARL HYBRIDŮ – 5 kusů 160 Kč.

PLNOKVĚTÉ AZIJSKÉ HYBRIDY

Jsou novinky lilií posledních let. Pylové tyčinky a části blizny jsou zmnoženy do dalších
okvětních plátků, kterých může být v celkovém součtu 20 i více. Nabízené druhy mají
květy postavené vzhůru, jsou poměrně dost plné a na výstavách v Keukenhofu i jinde
vždy získávají zlaté medaile a první místa. Mohou se pěstovat též v nádobách, ale
i v popředí záhonů. Velikost cibulí je 12/14 cm v obvodu a vyšší. Sází se a ošetřují stejně
L2337 BALD EAGLE jako ostatní azijské hybridy. Dají se dobře pěstovat i ve velkých nádobách a květnících.
Jsou plně mrazuvzdorné.
L2337 BALD EAGLE – svítivě třešňově červené plné květy s výbornou substancí
a odolností. Výška 1 metr. Novinka 2020.
1 kus 40 Kč, 3/114 Kč, 5/180 Kč, 10/340 Kč.
L2312 DOUBLE SENSATION – tmavě vínově červená s bílým středem. Výška 80 cm. Novinka.
1 kus 40 Kč, 3/114 Kč, 5/180 Kč, 10/340 Kč.
L2331 EAGLE EYE – jasně oranžové pavoukovité poloplné, až 17 cm velké květy se
žlutým nádechem středů. Výška 90 cm. Exotická novinka.
1 kus 40 Kč, 3/114 Kč, 5/180 Kč, 10/340 Kč.
L2307 ELODIE – květy jsou nádherně plné, pastelově růžové, v hrdle tmavší, při
okrajích světlejší, v hrdle černě tečkované. Výška 1 metr. Špičková sorta! Uvedena na
titulní straně našeho katalogu jaro 2005.
1 kus 40 Kč, 3/114 Kč, 5/180 Kč, 10/340 Kč.

L2302 FATA MORGANA
L2327 KENSINGTON
L1299 MUST SEE
L2302 FATA MORGANA – kanárkově žlutá, tmavě hnědě tečkovaná. Květy jsou
tvořeny z 10-15 obvodových petálů a drobnými středovými petály. Tato plnokvětá
odrůda je až 90 cm vysoká, je velmi otužilá. Hodně populární.
1 kus 40 Kč, 3/114 Kč, 5/180 Kč, 10/340 Kč.
L2324 GOLD TWIN – nádherné, poloplné květy jsou zářivě oranžově žluté. Robustní
lodyhy nesou 4 až 6 květů. Kvete od konce června do poloviny července. Výška až 90 cm.
1 kus 40 Kč, 3/114 Kč, 5/180 Kč, 10/340 Kč.
L2327 KENSINGTON – zářivě kanárkově žluté, poměrně velké květy 15 cm v průměru
jsou bez teček. Výška 90 cm. Zvláštně tvarovaná plnokvětá sorta.
1 kus 40 Kč, 3/114 Kč, 5/180 Kč, 10/340 Kč.
L2333 MISTERY DREAM – velmi zvláštní a pozoruhodná lilie se svěže krémově
zelenými květy s červenými špičkami okvětních petálů, středy lehce černě tečkované.
Květy příjemně voní. Krásná a bizarní novinka zároveň!
1 kus 60 Kč, 3/165 Kč, 5/260 Kč.
L1299 MUST SEE – pavoukovité, často multipetálové květy jsou krémově se zelinkavou
infúzí a s jemným oranžovým probarvením, hustě černě tečkované a bez pylu. Pyramidální
laty 90 cm délky. Do aranžmá. Velmi atraktivní kultivar. Vynikající zahradní efekt!
1 kus 40 Kč, 3/114 Kč, 5/180 Kč, 10/340 Kč.
L2313 RED TWIN – svítivě červené květy jsou ve středech tmavší, mají zvláštní
charakter, skoro 20 cm v průměru. Výška 1 metr. Parádní!
1 kus 40 Kč, 3/114 Kč, 5/180 Kč, 10/340 Kč.
L2335 REGENT PARK – jako růže plné, sytě červené květy. Pěkné soukvětí, pěkně
uspořádané květy a poupata na pevných stvolech délky přes 1 metr. Novinka 2019.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč, 5/225 Kč, 10/430 Kč.
L2336 SHAFE SHOT – prohnutě pavoukovité, sytě oranžové květy s plnými středy na
lodyhách délky až 110 cm. Novinka 2019.
1 kus 40 Kč, 3/114 Kč, 5/180 Kč, 10/340 Kč.
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L2326 SUNDEW

L2338 DOUBLE TROUBLE

L2304 SPRING PINK
L2334 SCOUBIDOU
L2334 SCOUBIDOU – plameně oranžové květy, velmi sytého odstínu, bez teček
s užšími okvětními plátky. Výška 1 metr.
1 kus 40 Kč, 3/114 Kč, 5/180 Kč, 10/340 Kč.
L2304 SPRING PINK – jemně pastelově růžové květy. Okvětní lístky mají tenkou
tmavší ořízku a jsou bohatě černě tečkované, ke středu přechází do krémova. Větší počet
květů, až 15, na stvolu 80 cm
1 kus 35 Kč, 3/99 Kč, 5/155 Kč, 10/300 Kč.
L2326 SUNDEW – kanárkově žlutá bez teček. Květy jsou tvořeny z 10-15 petálů.Tato
plnokvětá odrůda je až 130 cm vysoká, je velmi otužilá, kvete pozdně. Exkluzivní novinka.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč, 5/225 Kč, 10/430 Kč.
L9036 TIGRINUM FLORE PLENO – oranžová tygrovaná lilie s více okvětními
plátky, která budí dojem plnokvětosti. Výška 120 cm. Zcela unikátní!
1 kus 45 Kč, 3/129 Kč, 5/205 Kč, 10/390 Kč.
L2398 SMĚS PLNOKVĚTÝCH HYBRIDŮ – 5/190 Kč.
L2399 SMĚS PLNOKVĚTÝCH HYBRIDŮ – 10/360 Kč.

ZAKRSLÉ AZIJSKÉ HYBRIDY

Jsou nové hybridy, které dorůstají do výšky 40 cm, a proto se hodí zejména pro
pěstování v nádobách, ve vyšších partiích alpínií, ale i na záhonech. Jsou velmi otužilé,
mrazuvzdorné a dají se snadno rychlit jak ve sklenících, tak i doma v bytech. Velikost
12/14 cm v obvodu a vyšší. Sází se a ošetřují stejně jako ostatní azijské hybridy. Pokud
se sází do nádob, musí se pamatovat na spodní odtokový otvor. Cibule se sází do
květináčů jednotlivě nebo do větších nádob ve skupinách a to buď od jednoho druhu
(kvetou najednou) nebo více barev najednou. V květináčích stačí nad špičkou cibule
3-5 cm půdy. Přihnojujeme častěji tekutými hnojivy. Na zimu uložit do chladné místnosti
nebo sklepa či zapustit nádobu ven tak, aby bylo nad cibulemi 5 cm hlíny a na jaře
vyjmout i s nádobou. Jsou plně mrazuvzdorné.
L2710 ANTOINETTE – rubínově červené miskovité květy. Výška 40-50 cm. Novinka 2020.
1 kus 26 Kč, 3/75 Kč, 5/120 Kč, 10/220 Kč.
L2561 BUZZER – ploché květy jsou karmínově červené se světlejšími okraji. Výška 45
cm. Velmi žádaná a populární sorta.
1 kus 28 Kč, 3/80 Kč, 5/130 Kč, 10/250 Kč.
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L2864 HAPPY SNOW

L2711 CASCAVEL
L2588 INUVIK
L2711 CASCAVEL – nádherné signálně červené květy. Výška 40 cm. Novinka 2020.
1 kus 26 Kč, 3/75 Kč, 5/120 Kč, 10/220 Kč.
L2338 DOUBLE TROUBLE - překrásné pastelové odstíny měkkých krémově žlutých
středů se světle růžovými špičkami. Pylové petály a některé pylové tyčinky tvoří extra
malý plný střed. Výška 1 metr. Novinka 2021.
1 kus 40 Kč, 3/114 Kč, 5/180 Kč, 10/340 Kč.
L2864 HAPPY SNOW – velmi nízká do 45 cm, ale robustně kroste. Květy jsou voskově
bílé, vynikající substance. Novinka 2021.
1 kus 28 Kč, 3/80 Kč, 5/130 Kč, 10/250 Kč.
L2588 INUVIK – čistě bílá, výška 45 cm.
1 kus 26 Kč, 3/75 Kč, 5/120 Kč, 10/220 Kč.
L2515 ORANGE PIXIE – velmi nízká odrůda s 20 cm velkými, svítivě oranžovými
květy s jemným hnědým tečkováním.
1 kus 24 Kč, 3/69 Kč, 5/110 Kč, 10/200 Kč.
L2510 LOLLYPOP – další unikátně zbarvená lilie. Základní barva je bílá s krémovým,
lehce tečkovaným středem. Konce okvětních plátků jsou jasně červené. Výška 60 cm,
hodí se proto jak na záhony, tak i pro pěstování ve větších nádobách. V překladu lízátko.
K dispozici veliké cibule.
1 kus 35 Kč, 3/99 Kč, 5/160 Kč, 10/300 Kč.
L2621 RIO DE JANEIRO – velmi nízký s velmi velkými, kanárkově žlutými květy
svítivého a čistého barevného tónu. Výška 40 cm. Novinka 2015.
1 kus 24 Kč, 3/69 Kč, 5/110 Kč, 10/200 Kč.
L2865 ROZALYNN – sytě růžové pravidelné květy s krémově bílými zrcátky.
Univerzální užití – na záhonech 65 cm výška, v nádobách do 50 cm. Novinka 2021.
1 kus 32 Kč, 3/90 Kč, 5/140 Kč, 10/270 Kč.
L2690 SMĚS ZAKRSLÝCH AZIJSKÝCH – 5/120 Kč.
L2691 SMĚS ZAKRSLÝCH AZIJSKÝCH – 10/240 Kč.

L2561 BUZZER

L2710 ANTOINETTE

L2515 ORANGE PIXIE

L2510 LOLLYPOP

L9036 TIGRINUM FLORE PLENO L2398 SMĚS PLNOKVĚTÝCH HYBRIDŮ
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L2690-2691 SMĚS ZAKRSLÝCH AZIJSKÝCH

L2865 ROZALYNN

15

L2621 RIO DE JANEIRO

lukonbulbs@mybox.cz

L2868 LAVA JOY
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L2812 ELEGANT JOY

POLOZAKRSLÉ AZIJSKÉ HYBRIDY JOY

Jsou nové hybridy, které dorůstají do různé výšky v závislosti na prostředí. Jsou-li
pěstovány v květináčích, dosahují výšky 40 cm, a proto se hodí do vyšších partiích
L2837 CLASSIC JOY alpínií. Ve větších nádobách pospolu dosahují výšky 50-60 cm, čímž se uplatní na
terasách či balkónech. Zasázené v záhoně dosahují výšky 70-80 cm a prakticky se tolik
neliší od ostatních azijských druhů. Uplatňují se tedy v popředí a po stranách okrasných
květinových a liliových výsadeb. Jsou velmi otužilé, mrazuvzdorné a dají se snadno
rychlit jak ve sklenících, tak i doma v bytech.
L2869 CLARET JOY – široce rozevřené květy jsou svítivě červené s lesklou texturou.
Výška 40-50 cm. Novinka 2021.
1 kus 24 Kč, 3/69 Kč, 5/110 Kč, 10/200 Kč.
L2837 CLASSIC JOY – jasně žluté, lososovitě prohnuté květy. Velké množství poupat
na silných stvolech délky 50 cm. Novinka 2019.
1 kus 24 Kč, 3/69 Kč, 5/110 Kč, 10/200 Kč.
L2806 DELICATE JOY – strhující kombinace poloplných pavoukovitých, jemně
meruňkových květů s karmínově růžovými špičkami petálů a tečkami v hrdle. Výška
50-70 cm. Navozuje atmosféru tropických květů! Unikátní novinka.
1 kus 40 Kč, 3/114 Kč, 5/180 Kč, 10/340 Kč.
L2812 ELEGANT JOY – zářivě růžové květy s velkými, krémově žlutými středy, které
jsou tmavě tečkovány. Výška 50-60 cm. Novinka 2015.
1 kus 26 Kč, 3/75 Kč, 5/120 Kč, 10/220 Kč
L2820 GOLDEN JOY – nádherný hybrid s květy do stran a vzhůru, základní barva je
kanárkově žlutá s kontrastními okrově zbarvenými proužky. Super sorta.
1 kus 30 Kč, 3/84 Kč, 5/135 Kč, 10/260 Kč.
L2869 CLARET JOY L2846 CHARLOTTE´S JOY – tmavě blatouchově žluté miskovité květy se svítivou
texturou. Výška 45 cm. Novinka 2020.
1 kus 24 Kč, 3/69 Kč, 5/110 Kč, 10/200 Kč.

L2820 GOLDEN JOY

L2847 CHERRY JOY
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L2846 CHARLOTTE´S JOY

L2830 SUNSET JOY
L2806 DELICATE JOY
L2847 CHERRY JOY – tmavě růžové poupata , květy se otevírají se širokými, třešňově
růžovými okvětními plátky. Výška 40 cm. Parádní novinka 2020.
1 kus 30 Kč, 3/84 Kč, 5/135 Kč, 10/260 Kč.
L1375 JOSEPH‘S JOY – sytě růžové plošší květy mají kontrastní bílé středy. Výška
70 cm. Novinka 2020.
1 kus 32 Kč, 3/90 Kč, 5/140 Kč, 10/270 Kč.
L2868 LAVA JOY – ohnivě oranžové miskovité květy – jak právě vytékající láva.
Výška 40 cm. Novinka 2021.
1 kus 24 Kč, 3/69 Kč, 5/110 Kč, 10/200 Kč.
L2853 PIPPA JOY – krásný odstín slézově růžových, dokonale vytvarovaných květů,
které mají lehce karmínově červeně pokropený střed a tence, ale precizně bíle lemované
okraje. Krásně ojíněná poupata, pevné stonky 50 cm délky. Okouzlující novinka 2020.
1 kus 32 Kč, 3/90 Kč, 5/140 Kč, 10/270 Kč.
L2829 SPARKLING JOY – velké, čistě křídově bílé květy bez teček s jiskřivou texturou. Výška
okolo 60 cm, je ideální pro terasy, nádoby, hrnce, nebo pro pěstování v přední části záhonů.
1 kus 26 Kč, 3/75 Kč, 5/120 Kč, 10/220 Kč.
L2830 SUNSET JOY – ploché květy jsou ananasově žluté se zářivě růžovými konci
a lemováním. Květy o průměru 16 cm, Výška 40 cm. Perfektní novinka.
1 kus 24 Kč, 3/69 Kč, 5/110 Kč, 10/200 Kč.
L2834 MAJESTIC JOY – svítivě signálně červené, perfektně tvarované květy, velká
sytě žlutá oka. Výška 50 cm. Perfektní novinka.
1 kus 24 Kč, 3/69 Kč, 5/110 Kč, 10/200 Kč.
L2800 KOLEKCE JOY JOY JOY – každý kus jiný druh – 5/110 Kč.
L2801 KOLEKCE JOY JOY JOY – každý kus jiný druh – 10/200 Kč.

L2853 PIPPA JOY

L2834 MAJESTIC JOY

L1375 JOSEPH‘S JOY

L2800-2801 KOLEKCE JOY JOY JOY
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L2698-2699 SMĚS TINY HYBRIDŮ

SKALKOVÉ TINY HYBRIDY

Jsou novinky posledníck let, které dorůstají do výšky okolo 25-35 cm. Hodí zejména
pro pěstování v nádobách, v nižších partiích alpínií a do skalek. Jsou velmi otužilé,
mrazuvzdorné a dají se snadno rychlit jak ve sklenících, tak i doma v bytech. Sází
se a ošetřují stejně jako ostatní azijské hybridy. Jsou velmi rané, vykvétají už po
1 a 1/2 měsíce po nasázení! Jsou plně mrazuvzdorné.
L2866 TINY AVALANCHE – čistěskvoucí bílé květy s plošším charakterem. Vyšší
počet poupat, velmi dlouho kvete. Novinka 2021.
1 kus 34 Kč, 3/96 Kč, 5/150 Kč, 10/290 Kč.
L2840 TINY COMFORT – tmavě rubínově rudé, hluboce kalichovité květy s černě
mahagonovými středy. Výška 35 cm. Novinka 2019. Super!
1 kus 40 Kč, 3/114 Kč, 5/180 Kč, 10/340 Kč.
L2859 TINY CRYSTAL – běloskvoucí hluboce bílé květy, od středů lehká zelená
infúze. Výška 40 cm. Novinka 2020.
1 kus 34 Kč, 3/96 Kč, 5/150 Kč, 10/290 Kč.
L2586 TINY ORANGE SENSATION L2706 TINY DIAMOND – tmavě malinově růžové plošší květy s velkým explodujícím
šumivě bílým středem, který pokrývá polovinu petálů, rubínově červené oko okolo
nektarií. Fantastická novinka.
1 kus 40 Kč, 3/114 Kč, 5/180 Kč, 10/340 Kč.
L2841 TINY HEROES - nádherně korálově oranžové plošší květy. Výška 25 cm. Nová
generace mini lilií. Novinka 2019.
1 kus 34 Kč, 3/96 Kč, 5/150 Kč, 10/290 Kč.
L2550 TINY ICON – neónově růžová dvoutónová. Klasika!
1 kus 34 Kč, 3/96 Kč, 5/150 Kč, 10/290 Kč.
L2833 TINY MOON – květy v nádherném čistém lososově meruňkovém odstínu. Tato
odrůda kvete mnohem déle než ostatní Tiny hybridy. Výška 45 cm. Špičková novinka.
1 kus 40 Kč, 3/114 Kč, 5/180 Kč, 10/340 Kč.
L2600 TINY NUGGET – zlatě žlutý, kaštanově červené tečky a středy ve stylu Tango hybridů.
1 kus 34 Kč, 3/96 Kč, 5/150 Kč, 10/290 Kč.
L2586 TINY ORANGE SENSATION – oranžová, kaštanové tečkování.
1 kus 34 Kč, 3/96 Kč, 5/150 Kč, 10/290 Kč.
L2624 TINY POEMS – tmavě purpurová, velké černé středy. Super novinka.
1 kus 40 Kč, 3/114 Kč, 5/180 Kč, 10/340 Kč.

L2842 TINY RANGER
L2550 TINY ICON
L2605 TINY PARROT – tmavě žlutá, bohatě červeně tečkovaná. Novinka.
1 kus 32 Kč, 3/90 Kč, 5/140 Kč, 10/270 Kč.
L2842 TINY RANGER - čistě chromově žluté, hvězdicovité květy bez teček. Výška
25 cm. Velmi raná. Novinka 2019.
1 kus 32 Kč, 3/90 Kč, 5/140 Kč, 10/270 Kč.
L2601 TINY ROCKET – bordó červený, téměř černé brašmarky a tečky.
1 kus 34 Kč, 3/96 Kč, 5/150 Kč, 10/290 Kč.
L2553 TINY SKYLINE – pomerančová s tmavšími okraji. Zářivá barva.
1 kus 34 Kč, 3/96 Kč, 5/150 Kč, 10/290 Kč.
L2698 SMĚS TINY HYBRIDŮ – 5/150 Kč.
L2699 SMĚS TINY HYBRIDŮ – 10/280 Kč.

L2833 TINY MOON

L2553 TINY SKYLINE
L2866 TINY AVALANCHE

L2624 TINY POEMS

L2840 TINY COMFORT

L2605 TINY PARROT

L2841 TINY HEROES

L2600 TINY NUGGET

L2859 TINY CRYSTAL
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L5039 RISING MOON
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L5038 BEIJING MOON

ČÍNSKÉ HYBRIDY

Jsou druhy, které vznikly křížením čínských lilií a lilií z přilehlých oblastí, často jsou
označovány jako trubkové nebo aurelian hybridy. U nás jsou plně mrazuvzdorné,
L8010 WHITE HEAVEN dosahují výšky přes jeden metr a lodyhou s více než 10 květy (ve druhém roce) a podle
tvaru květů se dělí na trubkové, miskovité, ploché a s okvětními lístky ohnutými nazpátek
– turbanovité. Většinou velmi silně voní. Pěstitelsky jsou tyto lilie nenáročné. Vyžadují
stejné podmínky a pěstitelské postupy jako azijské hybridy. Sází se 15-20 cm hluboko,
drenáž vyžadují kvalitní. Jsou i více náročnější na živiny. Hnojíme je více. Na jednom
místě se ponechávají více let. Na jaře v květnu chránit před přímrazky.

TRUBKOVÉ HYBRIDY

Květy jsou nasměrovány do stran a dolů. Mají protáhle trubkovitý tvar. Statné lodyhy
dorůstají výšky okolo 150 cm.
L5038 BEIJING MOON – jemně porcelánově růžové trubky s výraznou fialově
růžovou pikotáží. Výška 130 cm, potom i více. Nádherná tetraploidní odrůda Dr.
Griesbacha. Novinka 2015.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč, 5/225 Kč, 10/430 Kč.
L5002 GOLDEN SPLENDOUR – zlatožluté trubky ze zeleným jícnem, na reverzu
tmavě bronzové. Velmi pěkný a vitální hybrid.
1 kus 40 Kč, 3/114 Kč, 5/180 Kč, 10/340 Kč.
L5004 PINK PERFECTION – pastelově růžové trubky s purpurovým nádechem
a světlým středem. Velmi barevně zajímavý druh.
1 kus 40 Kč, 3/114 Kč, 5/180 Kč, 10/340 Kč.
L5005 REGALE – správná královská lilie, ze kterých se vážou svatební kytice.
Základní barva je čistě bílá, v hrdle trubky žlutá. Na rubu jsou květy a poupata tmavě
nachově zbarveny.
L5004 PINK PERFECTION 1 kus 50 Kč, 3/140 Kč, 5/225 Kč, 10/430 Kč.
L5006 REGALE ALBUM – tyto lilie pochází z Číny, velmi snadno se pěstují. Trubky
jsou smetanově bílé ve vnitř i na rubu. Velmi intenzívně voní. Lilium regale dosahují
výšky až 150 cm s okolíkem do 20 květů.
1 kus 40 Kč, 3/114 Kč, 5/180 Kč, 10/340 Kč.

L5002 GOLDEN SPLENDOUR

L5006 REGALE ALBUM
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L5005 REGALE

L5090 SMĚS TRUBKOVITÝCH HYBRIDŮ
L5007 GOLDEN PLANET
L5039 RISING MOON – svítivě zlatě žluté trychtýřovité trubky, které jsou červeně
lemované. Výška 130 cm. Nevšední tetraploidní odrůda Dr. Griesbacha. Novinka 2015.
1 kus 60 Kč, 3/165 Kč, 5/260 Kč.
L8010 WHITE HEAVEN – čistě bílé květy úzce trubkovitého tvaru jsou směrovány do
stran. Lilie longiflorum snáší v půdě vápník a velmi často se rychlí. Odtud pochází i její
název velikonoční lilie. Tetraploidní odrůda.
1 kus 30 Kč, 3/84 Kč, 5/130 Kč, 10/250 Kč.
L5090 SMĚS TRUBKOVITÝCH HYBRIDŮ – 5/170 Kč.

L5008 ORANGE PLANET

TRUBKOVÉ S KVĚTY VZPŘÍMENÝMI

S květy směrovanými nahoru, hluboce miskovitých až polotrubkových. Výška 120 cm a více.
1 kus 40 Kč, 3 kusy od druhu 114 Kč, 5/180 Kč, 10/340 Kč.
L5007 GOLDEN PLANET – sytě žlutá.
L5008 ORANGE PLANET – oranžová.
L5009 PINK PLANET – pastelově růžová.
L5010 WHITE PLANET – bílá, na reverzu tmavá. .
L5095 KOLEKCE TRUBKOVITÝCH S KVĚTY VZHŮRU – 3/110 Kč.

ČÍNSKÉ TURBÁNKOVITÉ HYBRIDY

Jsou druhy s kulovitými květy, jejichž petály mají konce silně stočeny vzad, dominatním
znakem po nejvitálnější lilii l. henryi. Jsou vysoké 150-220 cm.
L5003 LADY ALICE – květy jsou ploché, pavoukovité a později stočené dozadu.
Barva je mléčně bílá, nektarie zelené a střed silně skořicově hnědý. Velmi efektní na
záhonech i v předzahrádkách. Zdravá odrůda, která nechutná myším. Klasika.
1 kus 45 Kč, 3/129 Kč, 5/205 Kč, 10/390 Kč.

L5095 KOLEKCE TRUBKOVITÝCH S KVĚTY VZHŮRU

L5003 LADY ALICE
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ORIENTÁLNÍ HYBRIDY

Jsou kultivary vzniklé křížením japonských botanických lilí. Nesprávně jsou uváděny
pod názvem „královské“. Jsou poněkud náročnější k pěstování, ale v červenci, kdy
kvetou, nemají mezi květinami konkurenci. Milují kyselé, ale propustné prostředí.
Jsou pěstitelky náročnější, ale při dodržení obecných zásad budou kvést každý rok.
První a nejdůležitější zásadou je, že jsou vápnostřežné. Pěstujeme je proto nejlépe
v rašelině či rašelinném substrátu s přidáním říčního písku. Rašelina neobsahuje
vápno a je fungostatická a bakteriostatická, to znamená, že omezuje nebo potlačuje
houbové a bakteriální choroby, které by mohly napadnout cibule. Dobrou drenáž pod
cibulí zajistíme větším množstvím hrubého materiálu, nejlépe písku. Přihnojujeme
tekutými hnojivy neobsahující vápník, nepoužívat Cererit. Zaléváme až když rostliny
začnou rašit a zálivka by měla kulminovat v období největšího růstu, při nasazování
poupat a při květu. Po odkvětu zálivku podstatně omezovat. Druhou zásadou je, že
přes zimu a v době vegetačního klidu musíme cibulím zajistit sušší prostředí. Cibule
těchto lilií jsou zcela mrazuvzdorné, ale přes zimu nesnáší mokro. Jinak mohou být
L3226 BRASILIA
napadeny hnilobou. Velké listy orientálních lilií mohou být při deštivějším počasí
napadeny šedou plísní a v období růstu mšicemi. Stříkáme stejnými přípravky jako
u azijských hybridů při použití malého množství tekutého hnojiva, které působí jako
smáčedlo a na listech lilií pomůže utvořit film, který chrání listy déle. Orientálky
se mohou pěstovat i ve větších a hlubších nádobách. O polovinu větší květy i délky
lodyh dostaneme,když tyto lilie pěstujeme ve foliovníku nebo skleníku, navíc zde jsou
chráněny před mokrými zimami. Lilie vysázené do nádob se ukládají do sklepa, volně
nasázené se musí chránit před podzimními a zimními dešti. Volně se cibule sází asi
15-20 cm hluboko, v nádobách o trochu mělčeji.

VYSOKÉ ORIENTÁLNÍ HYBRIDY

Mají překrásné květy pastelových barev, které voní a mají přes 20 cm v průměru. Vysoké
jsou přes 1 metr a nabízené odrůdy mají postaveny květy vzhůru či mírně do stran.
L3226 BRASILIA – porcelánové plošší květy mají růžový nádech a lilavě fialovými
okraje a tečkování plošších květů. Podmanivá kombinace. Výška 80 cm. Paráda!
1 kus 40 Kč, 3/114 Kč, 5/180 Kč, 10/340 Kč.
L3330 CAPTAIN TRICOLORE – vynikající kombinace tří barev – základní barva je
bílá, papily a středový pruh jsou petrklíčově žluté a jemně navlněné okraje jsou šeříkově
růžové. Výška 120 cm. Dokonalá kombinace! Novinka 2019.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč, 5/225 Kč, 10/430 Kč.
L3023 CASA BLANCA

L3187 CORVARA

L3337 CRYSTAL BLANCA
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L3330 CAPTAIN TRICOLORE

L3338 DOMASO

L3034 DIZZY
L3280 EXTRAVAGANZA
L3023 CASA BLANCA – jeden z nejznámějších a nejkrásnějších orientální hybridů.
Květy jsou čistě sněhově bílé, velké, ploché a směrovány do stran. Kontrastní zelené
nektárie a tmavý, téměř černý pyl. Květy mají perfektní substanci, výška 120 cm. Klasika.
Nejvyšší možné vyznamenání pro lilie – Síň slávy Severoamerické liliové společnosti.
1 kus 42 Kč, 3/120 Kč, 5/190 Kč, 10/360 Kč.
L3187 CORVARA – miskovité, temně rudé květy mají sametovou texturu. Černý
středový pruh a černé tečkování. Výška 1340 cm. Synonymum Rio Negro.
1 kus 34 Kč, 3/96 Kč, 5/150 Kč, 10/290 Kč.
L3337 CRYSTAL BLANCA – je podobná slavné Casablance, ze které pochází. Má ale
o něco jemnější vůni a mnohem silnější stonky, které drží ještě větší a těžší květy. Tyto
krásné lodyhy není potřeba vyvazovat. Čistě alabastrově bílé květy s vystouplými papily
– jakýmisi pihami jsou prostě překrásné! Parádní novinka!
1 kus 40 Kč, 3/114 Kč, 5/180 Kč, 10/340 Kč.
L3034 DIZZY – květy jsou hvězdicové s tmavými, čokoládově černými nektariemi,
která přecházejí v tmavě třešňově rudé středové pruhy. Květy jsou tmavě purpurově
tečkovány. Výška 1 metr nese až 6 květů nasměrovaných do stran. Tento výstavní
holandský kultivar nezapře v rodokmenu lilium auratum rubro-vittatum, které je
podobná, ale oproti které zdravěji roste. Opravdu fantastická lilie!
1 kus 42 Kč, 3/120 Kč, 5/190 Kč, 10/360 Kč.
L3338 DOMASO – široké okvětní lístky mají zvlněné hrany. Květy jsou velké, 20
cm v průměru, bílé s karmínově růžovými proužky vyvěrajících z černých nektarií,
uprostřed okvětních lístků jsou posety vzácnou karmínově červenou kopřivkou.
1 kus 40 Kč, 3/114 Kč, 5/180 Kč, 10/340 Kč.
L3280 EXTRAVAGANZA – čistě bílé plošší květy jsou bohatě purpurově vínově tečkované.
Výška 1 metr, pevné stonky a pěkné sevřené květenství. Extra prvotřídní novinka!
1 kus 42 Kč, 3/120 Kč, 5/190 Kč, 10/360 Kč.
L3251 FIREBOLT – černě červené květy se sametovým povrchem. Výška 120 cm.
Synonymum Black Mamba. Skvělá novinka.
1 kus 42 Kč, 3/120 Kč, 5/190 Kč, 10/360 Kč.
L3304 FRONT PAGE – malinově rudé květy zdobí výrazné a husté tmavě ostružinově fialové
tečkování a velmi kontrastní široké bílé okraje. Výška 120 cm. Spektakulární novinka.
1 kus 42 Kč, 3/120 Kč, 5/190 Kč, 10/360 Kč.
L3272 QUEENFISH – pastelově růžové s neónově růžovým nádechem, okraje a střed
miskovitých květů jsou sněhobílé v ostrém kontrastu. Výška 1 metr. Nevšední novinka.
1 kus 40 Kč, 3/114 Kč, 5/180 Kč, 10/340 Kč.
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L3296 CHELSEA
L3331 HACHI
L3340 AVINGER - bordó vínové ploché miskovité květy se sametovou texturou,
velmi pěkné a výrazné rumělkově červené středové pásky, které později přechází
v krémova. Výška až 120 cm. Fantastická novinka.
L3325 PETER SCHENK
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč, 5/225 Kč, 10/430 Kč.
L3331 HACHI – krémově bílé květy mají kontrastní, brusinkově červené středová
pruhy a lehký posyp okolo zelených nektarií. Výška 1 metr. Nádhera! Novinka 2020.
1 kus 36 Kč, 3/100 Kč, 5/160 Kč, 10/310 Kč.
L3296 CHELSEA – velmi vonné, karafiátově růžové (pink) miskovité květy s malým bílým
středem a hustým karmínovým tečkováním, okraje jsou jemně zřasené. Výška 110 cm.
kus 42 Kč, 3/120 Kč, 5/190 Kč, 10/360 Kč.
L3282 JOSEPHINE – bledě růžový a levandulově růžový dvojtónový orientál
s nádherným karmínově růžovým tečkováním. Výška 110 cm. Mimořádná novinka.
1 kus 38 Kč, 3/108 Kč, 5/170 Kč, 10/320 Kč.
L3063 MUSCADET – krémově bílý orientál s růžovým probarvením a velmi bohatým
karmínově růžovým tečkováním. Květy jsou ploché a poměrně velmi zvlněné. Žádaná
a efektně vybarvená odrůda. Paráda! Klasika.
1 kus 36 Kč, 3/100 Kč, 5/160 Kč, 10/310 Kč.
L3325 PETER SCHENK – plošší miskovité květy jsou karmínově růžové s výraznými
tmavými, karmínově červenými středovými pruhy a žlutou hvězdou, střed je jemně
popepřen. Výška 120 cm. Impozantní novinka 2019.
1 kus 38 Kč, 3/108 Kč, 5/170 Kč, 10/320 Kč.
L3176 RED MOON – indiánsky červená, lesklá, jakoby lakovaná textura květů
s tenkým bílým lemem a výraznou zlatou hvězdou. Klasika.
1 kus 42 Kč, 3/120 Kč, 5/190 Kč, 10/360 Kč.
L3063 MUSCADET
L3202 SALMON STAR – lososově růžové květy s oranžovým nádechem na krémovém
podkladě, bohatě lososově tečkované. Vhodná i do nádob.
1 kus 45 Kč, 3/129 Kč, 5/205 Kč, 10/390 Kč.
L3081 SIBERIA – velmi pěkný, čistě sněhově bílý hybrid. Květy miskovitého
charakteru s výraznými zelenými nektariemi a tmavým pylem. Novinka s vysokou
trvanlivostí květů a výbornou substancí. Obří cibule.
1 kus 36 Kč, 3/100 Kč, 5/160 Kč, 10/310 Kč.

L3193 TIGERWOODS
L3081 SIBERIA
L3340 AVINGER
L3339 SORBONNE – velké květy měkce růžové s bílými okraji a tmavě karmínově
růžovými tečkami. Až 130 cm vysoká oblíbená odrůda nese mnoho krásných květů. Klasika!
1 kus 36 Kč, 3/100 Kč, 5/160 Kč, 10/310 Kč.
L3314 SPECIAL NEWS – mléčně bílé květy mají široké, temně rubínově červené
pruhy, ve středech silně červeně tečkované. Výška 120 cm. Dokonalé soukvětí a silné
stvoly. Parádní novinka.
1 kus 36 Kč, 3/100 Kč, 5/160 Kč, 10/310 Kč.
L3286 THE EDGE – alabastrově bílé trychtýřovité květy s kontrastními borůvkově
purpurovými okraji petálů. Výška 110 cm. Lukrativní novinka.
1 kus 42 Kč, 3/120 Kč, 5/190 Kč, 10/360 Kč.
L3193 TIGERWOODS – ploše miskovité veliké květy se stočenými okraji jsou bílé
s kontrastním bordó červeným středovým pruhem a temně rubínově rudým tečkováním.
Nektárie jsou černé, vylepšená odrůda Dizzy. Tygří lilie!
1 kus 45 Kč, 3/129 Kč, 5/205 Kč, 10/390 Kč.
L3321 VANGELIS – temně královsky purpurové květy mají precizně bíle lemované okraje
petálů a v jícnu svítivou žlutou nektarovou hvězdu. Výška 110 cm. Unikátní novinka.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč, 5/225 Kč, 10/430 Kč.
L3590 SMĚS ORIENTÁLNÍCH HYBRIDŮ – 5/170 Kč.
L3591 SMĚS ORIENTÁLNÍCH HYBRIDŮ – 10/320 Kč.
L3592 SMĚS ORIENTÁLNÍCH HYBRIDŮ – 15/450 Kč.

L3339 SORBONNE

L3314 SPECIAL NEWS

L3176 RED MOON

L3282 JOSEPHINE
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L3734 BEAUTYTREND

ORIENTÁLNÍ HYBRIDY PLNOKVĚTÉ

Plnokvěté orientály vypadají jak růže z Orientu, jakoby z jiného světa. Jsou prodávány
L3712 BROKEN HEART pod obchodním názvem ROSELILY – LILIOVÉ RŮŽE, v poslední době také jako
LOTOSOVÉ RŮŽE. Výška okolo 1 metru. V nádobách, ve kterých se často pěstují jsou
nižší. Vydrží kvést dvojnásobnou dobu než jednoduché typy lilií. V takovém širokém
sortimentu je nabízí exkluzivně pouze naše firma. Absolutní špičkové novinky!
Doporučujeme sázet do směsi čisté rašeliny s trochou písku!
Jednotná cena plnokvětých orientálek je:
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč, 5/225 Kč, 10/430 Kč.
L3734 BEAUTYTREND – porcelánově bílé, fontánovitě plné květy s velmi kontrastními
silným sytě šeříkově růžovými okraji. Výška 70 cm. Unikární novinka 2019.
l3772 BOWL OF BEAUTY – bohaté krémově bílé květy s jemně nařasenými okraji
petálů. Výška 1 metr. Novinka 2020.
L3712 BROKEN HEART – velmi, velmi plná růžová s tmavšími karmínovými pruhy a tečkováním.
1 kus 60 Kč, 3/165 Kč, 5/260 Kč.
L3773 CURIOSITY – poměrně raná odrůda s pastelově růžovými, velmi plným květy, všechny
petály mají bílou ořízku okrajů a středy jemný karmínový posyp. Výška 1 metr. Novinka 2020.
L3783 MAGIC PRINCESS – květy jsou směrovány do stran a mají starorůžový odstín, tence
bíle vroubené okraje, střed světle zelený s červenými tečkami. Výška 1 metr. Novinka 2020.
L3716 MAGIC STAR – nádherná plná bílá s rudě zbarvenými pruhy. Výška 110 cm.
Osvědčená odrůda.
l3772 BOWL OF BEAUTY 1 kus 60 Kč, 3/165 Kč, 5/260 Kč.
L3720 SOFT MUSIC – bělavě růžová se zřasenými okraji petálů a karmínovým tečkováním.
1 kus 60 Kč, 3/165 Kč, 5/260 Kč.
L3790 KOLEKCE PLNOKVĚTÝCH ORIENTÁLEK – 5/250 Kč, 10/450 Kč. (každá jiná)

L3773 CURIOSITY L3790 KOLEKCE PLNOKVĚTÝCH ORIENTÁLEK
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L3783 MAGIC PRINCESS

L3780 LOTUS ELEGANCE

L3774 LOTUS BEAUTY

LOTUS HYBRIDY

L3776 LOTUS JOY

Velmi plné květy tvarů lotosových květů.
Jednotná cena plnokvětých Lotus hybridů je:
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč, 5/225 Kč, 10/430 Kč.
L3774 LOTUS BEAUTY – bílý s okvětními lístky levandulově tečkovanými a při
okrajích lemovanými. Výška 1 metr. Novinka 2020.
L3775 LOTUS BREEZE – hustě uspořádané šeříkově růžové květy, světlejší střed.
Výška 1 metr. Novinka 2020.
L3784 LOTUS ICE – čistě bílé netečkované, velmi plné a velké květy mají zlatě žluté
hrdlo. Novinka 2021.
L3776 LOTUS JOY – tmavě růžové květy s karmínovým posypem. Výška 1 metr.
Novinka 2020.
L3777 LOTUS PURE – čistě bílý self s načechranou strukturou květů. Výška 1 metr.
Novinka 2020.
L3780 LOTUS ELEGANCE – karafiátově růžové, široce rozevřené květy, jemně
nařasené okraje jsou bíle lemované, velký střed květů je bílý, tmavě růžově tečkovaný
s výraznou zelenou hvězdou. Výška 1 metr. Novinka 2020.
L3784 LOTUS ICE

L3777 LOTUS PURE

L3775 LOTUS BREEZE
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L2612 TINY SHADOW
L2867 TINY INK

L3973 STARGAZER

L3905 GARDEN PARTY

ORIENTÁLNÍ HYBRIDY ZAKRSLÉ

V poslední době velmi populární. Výška je okolo 50 cm. Jsou vhodné zejména do nádob
a velkých květníků umístěných na balkónech, bytech či zahradách. v chladnu.
L3905 GARDEN PARTY – ačkoliv je tato skvělá novinka vysoká 80 cm, pěstuje
se především ve větších nádobách. Je to typické auratum var. pictum s hvězdicově
tvarovanými a hluboce miskovitými bílými květy s tmavě hnědými nektariemi a žlutou
hvězdou,která přechází od poloviny okvětních plátků v oranžovou. Květy jsou skořicově
a červeně tečkovány a silně voní. Mimořádně krásná lilie.
1 kus 38 Kč, 3/108 Kč, 5/170 Kč, 10/320 Kč.
L3973 STARGAZER – tmavě karmínově růžová s tmavě kaštanovými tečkami, okraje
jsou kontrastně bílé. Je pozdní a skvěle se především vyjímá v nádobách, kde vykvétá až
v srpnu. Výška 60 cm. Klasické esgéčko.
1 kus 34 Kč, 3/96 Kč, 5/150 Kč, 10/290 Kč.

EXTRA NOVÉ ZAKRSLÉ HYBRIDY

Nové trendové a odolné azijské Tango hybridy.
L2694 CURITIBA – krémově bílá s výraznou burgundsky červenou skvrnou a ořízkou
petálů. Letošní tango novinka. Parádní sorta!
1 kus 26 Kč, 3/75 Kč, 5/120 Kč, 10/220 Kč.
L2860 TRENDY DAKOTA – sytě kvetoucí forma zářících purpurově růžových květů
s malými bílými očky okolo tmavých nektarií. Úžasná barva. Výška 40-50 cm, na
L2860 TRENDY DAKOTA záhonech vyšší. Novinka 2020.
1 kus 32 Kč, 3/90 Kč, 5/140 Kč, 10/270 Kč.

L2861 TRENDY HAVANA

L2862 TRENDY NICOSIA
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L2694 CURITIBA

L4805 SUMMER SUN
L4802 SUMMER SILK
L2861 TRENDY HAVANA – poměrně velké matově paprikově červené ploše miskovité
květy. Výška 40-50 cm. Ohromující barva! Novinka 2020.
1 kus 32 Kč, 3/90 Kč, 5/140 Kč, 10/270 Kč.
L2862 TRENDY NICOSIA – karafiátově růžové květy s bílými středy, které mají lehký
poprach fialových pih. Výška 50 cm. Novinka 2020.
1 kus 32 Kč, 3/90 Kč, 5/140 Kč, 10/270 Kč.
L2867 TINY INK – ohromující barevná kombinace s tmavě
inkoustově
vínovými středy a svítivě červenými špičkami. Novinka 2021.
1 kus 40 Kč, 3/114 Kč, 5/180 Kč, 10/340 Kč.
L2612 TINY SHADOW – páleně oranžová, černě hnědé tango. Novinka 2015.
1 kus 40 Kč, 3/114 Kč, 5/180 Kč, 10/340 Kč.

ZAKRSLÉ LA HYBRIDY

Geneticky zakrslé typy LA hybridů s 20 cm velkými květy na pevných a hustě olistěných
stoncích 50 cm vysokých s 8 květy. Super do nádob, na okraje záhonů, dají se skvěle
rychlit – kvetou za 65 dní. Extra novinky.
1 kus 45 Kč, 3 od druhu 129 Kč, 5/205 Kč, 10/390 Kč.
L4801 SUMMER SCARLET – šarlatově červené květy, lehce potečkované.
L4802 SUMMER SILK – pastelově růžové květy bez teček.
L4803 SUMMER SKY – karmínově růžové květy s bílými paprsky.
L4804 SUMMER SNOW – nádherné, čistě bílé květy.
L4805 SUMMER SUN – sytě žluté, skořicově tečkované květy.
L4800 SUMMER KOLEKCE – 5/200 Kč, 10/380 Kč.

L4800 SUMMER KOLEKCE

L4801 SUMMER SCARLET
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lukonbulbs@mybox.cz

L4255 AMIGA

LA HYBRIDY

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

L4203 ALBUFEIRA

L4103 BACH Jsou odrůdy mezidruhového křížení mezi azijskými hybridy a velikonoční lilií lilium
longiflorum. Mají velké, lehce vonící květy ve velmi čistých pastelových odstínech.
Jsou zejména určeny k řezu, protože dlouho vydrží ve vázách. Vysoké jsou asi 80 cm
a jedná se stále o novinky na našem trhu. Velmi dobře snáší i polostín, kde dlouho
drží barvu a déle kvetou. Květy mají přes 20 cm v průměru. Jsou plně mrazuvzdorné,
vyžadují pouze lehký zimní nákryt. Nabízené cibule mají velikost 14/16 a 16/18.
Pěstují se podobně jako azijské hybridy. Jsou mrazuvzdorné, ale nesnáší, podobně jako
orientálky, přes zimu mokro. Musí mít proto kvalitní drenáž a na zimu lehký, ale suchý
kopčitý kryt. V posledních létech LA hybridy přezimovaly bez problémů aniž by byly
kryty. Vynikající lilie k řezu!
L4203 ALBUFEIRA – pastelově růžové plošší květy se Širokými petály s velkým
krémově růžovým středem. Výška 110 cm.
1 kus 26 Kč, 3/75 Kč, 5/120 Kč, 10/220 Kč.
L4255 AMIGA – poměrně raná odrůda s velmi sytě vybarvenými, temně
pomerančovými, pravidelnými miskovitými květy. Výška až 110 cm. Skvělá novinka.
1 kus 26 Kč, 3/75 Kč, 5/120 Kč, 10/220 Kč.
L4215 ARBATAX – nachově růžová, výrazný bílý střed. Pyramidální soukvětí, výška 1 metr. Novinka.
1 kus 24 Kč, 3/69 Kč, 5/110 Kč, 10/210 Kč.
L4103 BACH – hluboce miskovité až číškovité květy jsou čistě sněhově bílé se
středovou zelenou hvězdou. Velmi raná odrůda s výškou až 130 cm.
L4087 BRINDISI 1 kus 26 Kč, 3/75 Kč, 5/120 Kč, 10/220 Kč.
L4118 BRIGHT DIAMOND – ploché květy jsou čistě bílé, v hrdle lehce tečkované.
Barva drží. Synonymum White Diamond.
1 kus 24 Kč, 3/69 Kč, 5/110 Kč, 10/210 Kč.
L4087 BRINDISI – pohárovité květy jsou temně růžové, netečkované. Raná, výška 120 cm.
1 kus 24 Kč, 3/69 Kč, 5/110 Kč, 10/210 Kč.

L4118 BRIGHT DIAMOND

L4215 ARBATAX
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L4129 COURIER

L4278 DYNAMIX
L4217 EL DIVO
L4129 COURIER – krémově bílé, hluboce miskovité květy se zelinkavým nádechem,
v hrdle tmavším. Výška 110 cm. Žádaná sorta.
1 kus 24 Kč, 3/69 Kč, 5/110 Kč, 10/210 Kč.
L4278 DYNAMIX – čistě rumělkově červené, pohárovité květy uniformního vvbarvení –
vnitřek i rub květů, rumělková poupata. Velmi tmavé listoví. Výška 120 cm. Novinka 2019.
1 kus 24 Kč, 3/69 Kč, 5/110 Kč, 10/210 Kč.
L4217 EL DIVO – čistě sírově žluté, široce rozevřené miskovité květy. Výška až 120
cm. Velmi raná odrůda. Obří cibule.
1 kus 24 Kč, 3/69 Kč, 5/110 Kč, 10/210 Kč.
L4132 EYELINER – nádherně formálně vyrovnané petály plošších miskovitých květů
jsou křídově bílé s vlasově tenkou černou ořízkou okrajů, černě tečkovaný střed. Výška
120 cm. Obří cibule. Unikátní sorta.
1 kus 26 Kč, 3/75 Kč, 5/120 Kč, 10/220 Kč.
L4280 FLINSTONE – hluboce miskovité květy jsou čistě sírově žluté se všemi
srovnanými okvětními lístky do stejné velikosti. Pěkné soukvětí je neseno 120 cm
dlouhými a pevnými stonky, což dělá z této odrůdy perfektní zahradní lilii. Raná novinka.
1 kus 24 Kč, 3/69 Kč, 5/110 Kč, 10/210 Kč.
L4107 INDIAN DIAMOND – sytě zlatě žluté květy s lehkým bronzovým nádechem,
tmavé středy. Výška 120 cm. Výborná barevný odstín.
1 kus 22 Kč, 3/63 Kč, 5/100 Kč, 10/190 Kč.
L4281 KAMSBERG – velké ploše miskovité květy mají brunátně rubínově rudou
jednotnou barvu, perfektní soukvětí nesou až 130 cm dlouhé pevné stonky. Novinka 2020.
1 kus 26 Kč, 3/75 Kč, 5/120 Kč, 10/220 Kč.
L4286 MENTON – nádherně namíchaná meruňkově broskvová barva plošších květů
s tmavě potečkovanými středy. Výška 1 metr. Nově v katalogu.
1 kus 28 Kč, 3/80 Kč, 5/130 Kč, 10/240 Kč.

L4286 MENTON

L4280 FLINSTONE
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L4108 PARTY DIAMOND

L4220 LONGWOOD

L4268 SWEET SUGAR

LA TANGO HYBRIDY

L4140 ORIGINAL LOVE
L4176 MERLUZA
L4176 MERLUZA – miskovité květy pravidelného tvaru jsou ledově bílé se zeleným
nádechem, v hrdle skoro zeleně zbarvené. Výška 120 cm. Novinka.
1 kus 22 Kč, 3/63 Kč, 5/100 Kč, 10/190 Kč.
L4140 ORIGINAL LOVE – krvavě červené květy jsou černě tečkované. Výška 110 cm.
1 kus 28 Kč, 3/80 Kč, 5/130 Kč, 10/240 Kč.
L4108 PARTY DIAMOND – šťavnatě pastelově růžová, lehce tečkovaná a raná
odrůda. Výška 110 cm.
1 kus 24 Kč, 3/69 Kč, 5/110 Kč, 10/210 Kč.
L4065 ROYAL SUNSET – velké ploché květy jsou sytě oranžové, v hrdle jemně
tečkované s kontrastně červeně zbarvenými špičkami petálů. Vynikající dvou barevný
efekt. Výška 125 cm. Již klasika.
L4065 ROYAL SUNSET 1 kus 24 Kč, 3/69 Kč, 5/110 Kč, 10/210 Kč.
L4236 LADY LUCK - sytě karmínově růžové, hluboce miskovité květy mají lehce
posypané středy. Výška 120 cm.
1 kus 28 Kč, 3/80 Kč, 5/130 Kč, 10/240 Kč.
L4270 TIMOKO – temně sametově rudé až černé květy. Unikátní barva. Raná, 110 cm
vysoká odrůda. Perfektní novinka.
1 kus 24 Kč, 3/69 Kč, 5/110 Kč, 10/210 Kč.
L4172 TREBBIANO – květy mají barvu šampaňského vína, v hrdle jsou zelené. Výška
až 140 cm! Úchvatná sorta!
1 kus 28 Kč, 3/80 Kč, 5/130 Kč, 10/240 Kč.
L4690 LA HYBRIDŮ SMĚS – 5 kusů 110 Kč.
L4691 LA HYBRIDŮ SMĚS – 10 kusů 210 Kč.

Exoticky tečkované Tango hybridy, které postupně vytlačí azijské Tango hybridy,
protože jsou větší a odolnější.
L4220 LONGWOOD – okrově oranžové, široce rozevřené miskovité květy jsou bohatě
mahagonově sypány. Výška 120 cm.
1 kus 32 Kč, 3/90 Kč, 5/140 Kč, 10/270 Kč.
L4268 SWEET SUGAR – velké miskovité, sladce vonící květy extra hustě posypané
ostružinově purpurovými tečkami, jakoby digitálně upravenými. Výška do 120 cm.
Ačkoli je tato odrůda řazena do LA hybridů, je to ve skutečnosti LOA hybrid – kříženec
LO hybridu Miyabi x azijského hybrid. Super novinka.
1 kus 40 Kč, 3/114 Kč, 5/180 Kč, 10/340 Kč.
L4283 SWEET VALLEY – okrově zlaté květy jsou z 80% překryty kaštanově
mahagonovými tečkami. Výška 130 cm. Kvete později. Novinka 2020.
1 kus 36 Kč, 3/104 Kč, 5/175 Kč, 10/320 Kč.
L4269 SWEET ZANICA – pěkně rozprostřené květy jsou krémově bílé s hustým
borůvkově fialovým tango pepříváním. Z křížení Brindisi x azijský Tango hybrid. Výška
120 cm. Fakt něco nového! Opravdu extra.
1 kus 36 Kč, 3/104 Kč, 5/175 Kč, 10/320 Kč.
L4299 TIRRENO - zářivě neonově magentově růžové, dokonale vytvarované květy.
Výška do 120 cm. Pastelová novinka.
1 kus 28 Kč, 3/80 Kč, 5/130 Kč, 10/240 Kč.
L4284 WHITE BRUSH – bílé květy jsou hustě tmavě burgundsky vínově tečkovány na
80% okvětních plátků. Výška 120 cm. Velmi podmanivá novinka 2020.
1 kus 36 Kč, 3/104 Kč, 5/175 Kč, 10/320 Kč.
L4288 YELLOW BRUSH – velmi velké květy jsou sytě zlatě žluté s velmi hustým,
mahagonově hnědým tango tečkováním. Výška 120 cm. Velmi efektní novinka.
1 kus 36 Kč, 3/104 Kč, 5/175 Kč, 10/320 Kč.
L4692 KOLEKCE LA TANGO HYBRIDŮ – 5 kusů 170 Kč.
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L6323 BELLAMONTE

Se jistě v současné době stávají nejpopulárnější zahradní skupinou lilií, která vznikla
L6008 BOOGIE WOOGIE spojením překrásných, ale trochu choulostivých hybridů orientálních s trumpetami
(čínskými hybridy) bujně rostoucích a odolných aurelian hybridů, které mají v krvi
botanickou Henryho lilii. Tyto druhy jsou přes 1,5 m vysoké, novější druhy i 2,5 metru,
a mají podobně jako čínské hybridy květy trubkové, miskovité, ploché a s okvětními
lístky ohnutými nazpátek – turbanovité, které jsou směrovány vzhůru, do stran a dolů.
Hodí se, podobně jako čínské hybridy, mezi trvalky a rododendrony, jejich využití je
však velmi univerzální. Kvetou v červenci až v srpnu a vzhledem k tomu, že mají mnoho
poupat, vydrží kvést po několik týdnů. Orienpety se pěstují jako trubkové hybridy,
jsou mrazuvzdorné a na jednom místě vydrží jako trvalky řadu let. Milují bohatou půdu
s přidáním rašeliny a písku. Jsou známé a rozšiřované pod názvem OT hybridy. A už
jich je známo přes 1000 druhů!

VYSOKÉ ORIENPETY

Odrůdy s velkými květy orientovanými většinou vzhůru a s výškou okolo 1 metru. Jsou
vhodné k řezu, pěstují se na záhonech i v nádobách.
L6323 BELLAMONTE – marcipánově růžové se smaragdově zelenými, bíle
lemovanými nektariem. Výška 130 cm, pozdně kvetoucí. Novinka velmi pěkné barvy.
1 kus 40 Kč, 3/114 Kč, 5/180 Kč, 10/340 Kč.
L6349 BELLVILLE – uniformě sytě kanárkově žluté květy jsou nádherně
proporcionálně vyrovnané – stejně velké přední i zadní petály na dokonale vyrovnaném
soukvětí, pevné stovky délky až 120 cm. Luxusní novinka.
1 kus 36 Kč, 3/104 Kč, 5/175 Kč, 10/320 Kč.
L6008 BOOGIE WOOGIE – mimózově žluté až porcelánově krémové, polotrubkovité
L6162 CARBONERO květy, do stran nasměrované s bronzově růžovými okraji petálů. Květy se vybarvují
v závislosti na počasí. Výška přes 1 metr. Velmi zajímavý typ orienpetu.
1 kus 40 Kč, 3/114 Kč, 5/180 Kč, 10/340 Kč.
L6214 BRUSAGO – neónově růžové miskovité květy s výrazným bílým lemováním zelených
nektarií. Výška 110 cm. Novinka 2014.
1 kus 36 Kč, 3/104 Kč, 5/175 Kč, 10/320 Kč.

L6258 COMPETITION
L6379 CLEONE
L6231 FOREVER
L6365 BUDLIGHT – čistě bílé květy s jasně zlatě žlutou hvězdou uprostřed. Květiny
voňaví a mají v průměru 25 cm. Výška 130 cm. Novinka 2020.
1 kus 45 Kč, 3/129 Kč, 5/205 Kč, 10/390 Kč.
L6122 CANDY CLUB – klasicky miskovité květy jsou křídově bílé z velikým
rozmytým, karmínově červeným středem. Vynikající soukvětí. Výška 1 metr.
1 kus 36 Kč, 3/104 Kč, 5/175 Kč, 10/320 Kč.
L6162 CARBONERO – velké, silně voskovité květy jsou temně rumělkově červené
s hrubým naondulováním okrajů petálů. Výška 110 cm.
1 kus 36 Kč, 3/104 Kč, 5/175 Kč, 10/320 Kč.
L6379 CLEONE – čiste mangově oranžové polotrubkovité květy bez příměsi. Výška
až 130 cm. Senzační novinka 2021.
1 kus 45 Kč, 3/129 Kč, 5/205 Kč, 10/390 Kč.
L6258 COMPETITION – šeříkově růžové, pěkně tvarované ploše miskovité květy, ve
středech bílá hvězda. Výška až 120 cm. Apartní novinka.
1 kus 40 Kč, 3/114 Kč, 5/180 Kč, 10/340 Kč.
L6368 EL CAPITAIN – ploché květy jsou karmínově červené s lehkým a tmavším
posypem středů a výraznými bílými lemy všech petálů. Výška 110 cm. Novinka 2020.
1 kus 40 Kč, 3/114 Kč, 5/180 Kč, 10/340 Kč.
L6329 FELINO – krémově žlutá, ve středech petálů tmavší, na okrajích bělavá. Výška 120 cm. Novinka.
1 kus 40 Kč, 3/114 Kč, 5/180 Kč, 10/340 Kč.
L6231 FOREVER – odrůda vykvétá za 90 dní nádhernými trubkovitými, čistě mléčně
bílými květy na lodyhách 110 cm délky. Fascinující novinka 2013.
1 kus 45 Kč, 3/129 Kč, 5/205 Kč, 10/390 Kč.
L6166 GARDEN AFFAIRE – krémové květy s jemným růžovým napuštěním a velkým,
medově žlutým středem. Polotrubkovité květy jsou směrovány do stran a mírně dolů.
Výška 120 cm. Vynikající sorta.
1 kus 45 Kč, 3/129 Kč, 5/205 Kč, 10/390 Kč.
L6318 GAUCHO – pěkně tvarované miskovité květy jsou bílé s višňově červeným,
hlouběji posazeným hrdlem. Výška 90 cm. Nádherně vybarvená novinka.
1 kus 45 Kč, 3/129 Kč, 5/205 Kč, 10/390 Kč.
L6310 SHINE ON – světle lososově meruňkové miskovité, 25 cm velké květy jsou vybočeny
do stran. Výška až 130 cm. Novinka.
1 kus 45 Kč, 3/129 Kč, 5/205 Kč, 10/390 Kč.
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L6051 ZAMBESI
L6224 TABLEDANCE
L6170 ON STAGE – velké hluboké květy jsou směrovány do stran a mají zvláštní
slézově růžový tón s menší žlutou hvězdou. Výška 120 cm. Novinka 2011.
1 kus 40 Kč, 3/114 Kč, 5/180 Kč, 10/340 Kč.
L6224 TABLEDANCE – levandulově růžové květy s výrazným bílým jsou pod úhlem
L6170 ON STAGE 45° na lodyze délky 120 cm. Sorta neobvyklé barvy.
1 kus 45 Kč, 3/129 Kč, 5/205 Kč, 10/390 Kč.
L6051 ZAMBESI – nádherně tvarované čistě bílé polotrubkovité květy mají v průměru
30 cm! Výška 135 cm. Dominantní vzrůst. Bombastická novinka.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč, 5/225 Kč, 10/430 Kč.
L6281 ZELMIRA – lososově oranžové, nádherně tvarované miskovité květy
s vyrovnanými sepály a tepály, v jejichž středech se táhnou chromově žluté pásky.
Vynikající nová barva. Výška 120 cm i více. Barva!
1 kus 40 Kč, 3/114 Kč, 5/180 Kč, 10/340 Kč.
L6690 KOLEKCE ORIENPETŮ – 5 kusů 180 Kč.
L6691 KOLEKCE ORIENPETŮ – 10 kusů 320 Kč.

STROMOVÉ OT LILIE

Je to módní označení pro velmi vysoké orienpety přesahující průměrnou výšku lidí.
Vysoké jsou 180 cm i více, často se z nich stávají na našich zahrádkách skuteční obři –
goliáši s výškou přes 2 metry, výborné podmínky a kvalitní „krmení“ je často vyžene do
výšky přes 2,5 metru!!!!! Mají také větší množství květů na jednom stvolu – 20,30, ale
i přes 50! Květenství jsou pyramidální s větvenými stvoly se sekundárními, terciárními
a v poslední době i kvadriálními poupaty! Často dokáží, např. mezi rododendrony, kvést
i 2 měsíce! První orienpet Black Beauty spatřil světlo světa před více než padesáti léty,
a stal se jejich vlajkovou lodí, i když se svojí výškou 150-180 cm by se vedle nich dost
krčil. Samozřejmě těchto výšek dosahují tyto kultivary po usazení na místě, ale často již
ve druhém roce, v prvním roce jsou nižší. Jsou to skvělé zahradní lilie!!
L6002 ALTARI – bledě krémově žluté miskovité květy mají bordó červené středové pruhy.
L6055 ANASTASIA Na lodyze 140 cm i více je v soukvětí až 10 květů. Na orienpety velmi raná. Velké cibule!
1 kus 40 Kč, 3/114 Kč, 5/180 Kč, 10/340 Kč.
L6055 ANASTASIA – až 2 metry vysoká! Velké turbanovité květy jsou bílé s rozmytým
růžovým středem. Dlouho kvete, má sekundární poupata. Bombastický!
1 kus 45 Kč, 3/129 Kč, 5/205 Kč, 10/390 Kč.
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L6147 BEVERLY DREAMS
L6283 BIG BROTHER
L6147 BEVERLY DREAMS – nádherná barevná paleta velikých bílých květů
s kontrastními rozmytými, velmi sytě vybarvenými karmínově rudými až magentově
purpurovými středy s kontrastními brčálově zelenými nektáriemi s jemným zlatožlutým
středem. V prvním roce hladce dosahuje výšky přes 1 metr, ve druhém roce k 180 cm
a pak i více. Famózní odrůda Dr. Roberta Griesbacha. Unikátní zahradní orienpet.
1 kus 45 Kč, 3/129 Kč, 5/205 Kč, 10/390 Kč.
L6283 BIG BROTHER – velmi velké květy s 30 cm až 35 cm v průměru jsou citrónově
krémové, ve středech sytě žluté. Mohutná poupata, extra silné stvoly délky 130 cm, ve
druhém roce 150 cm a v dalších létech i 180 cm. Gigantická lilie!
1 kus 45 Kč, 3/129 Kč, 5/205 Kč, 10/390 Kč.
L6006 BLACK BEAUTY – v překladu „Černá kráska“. Květy jsou silně turbánkovitého
tvaru a stočeny vzad. Barva je tmavě purpurově vínová, nektarie jsou zelené a květy jsou
tečkované. Vytváří sekundární poupata, takže kvete velmi dlouho. Je to první orienpet na
světě, kříženec l.henryi a l.speciosum. Velmi vitální kultivar. Velké cibule!
1 kus 45 Kč, 3/129 Kč, 5/205 Kč, 10/390 Kč.
L6009 CONCA DE OR – velké květy jsou spíše plošší a jsou směrovány do stran.
Základní barva je smetanově žlutá s bílými okraji a zelenými nektariemi. Na poměrně
silné lodyze délky 110-130 cm, v dalších létech i přes 150 cm i více, vykvete postupně
až 10 květů za 90 dní po nasázení. Vynikající klasika!
1 kus 40 Kč, 3/114 Kč, 5/180 Kč, 10/340 Kč.
L6284 CORCOVADO – nádherně a uniformě vybarvené medově melounové, až 25
cm velké květy na 130 cm dlouhých lodyhách, později přes 160 cm, ale i 2 metry. Raná
sorta 2013, která kvete o 2 týdny dříve než většina orienpetů.
1 kus 45 Kč, 3/129 Kč, 5/205 Kč, 10/390.
L6146 DEBBIE – velké mahagonově červené turbanovité květy mají mangově oranžové
okraje. V prvním roce dosahuje výšky přes 1 metr, později i 180 cm. Šlechtitel Griesbach.
Sesterský k Robert Swanson, je fertilní. Exotická novinka spektakulárního vybarvení.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč, 5/225 Kč, 10/430 Kč.
L6262 ESTA BONITA – velmi zvláštně vybarvené, granátově rudé, velké číškovité květy
s kontrastními, platinově bílými hvězdicovitými středy. Výška 120-130 cm, ve druhém až
třetím roce i 2 metry! Nádherná novinka.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč, 5/225 Kč, 10/430 Kč.
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L6100 FRISO
L6213 FLASHPOINT
L6213 FLASHPOINT – obrovité, skoro 25 cm velké plošší květy směrovaných do stran mají
široké bílé lemy, které umocňují umělecký dojem. Špičková sorta. Výška 1 metr, později i více.
1 kus 45 Kč, 3/129 Kč, 5/205 Kč, 10/390 Kč.
L6100 FRISO – polotrubkovité květy jsou bílé, velké tmavě karmínově červené hrdlo. Výška
L6216 LAVON 150 cm i více. Je podobná odrůdě Silk Road, dělá semeno. Majstrštyk Dr. Griesbacha.
1 kus 45 Kč, 3/129 Kč, 5/205 Kč, 10/390 Kč.
L6063 GARDEN PLEASURE – velké květy jsou směrovány do stran a mírně dolů. Základní
barva je bordó červená, okraje jsou krémově bílé, lehce nachově napuštěné. Výška 140 cm.
1 kus 40 Kč, 3/114 Kč, 5/180 Kč, 10/340 Kč.
L6019 HONEYMOON – světle žluté květy mají číškovitý tvar a jsou směrovány spíše
dolů. Ve středech petálů, které jsou na koncích silně vzad stočené jsou tříslově okrové
pruhy a celkově mají květy jemně lososový nádech. Výška 120 cm, další léta mnohem
více. Již řadu let osvědčená odrůda.
1 kus 45 Kč, 3/129 Kč, 5/205 Kč, 10/390 Kč.
L6216 LAVON – velké miskovité květy jsou sytě žluté s kontrastními červenými středy.
Výška 150 cm, později 180 cm. Po usazení často dosahuje výšky 2.5 metru(!), a proto
se těmto vysokým kultivarům často říká stromové lilie. Léty osvědčený vitální druh.
1 kus 45 Kč, 3/129 Kč, 5/205 Kč, 10/390 Kč.
L6064 LEVERN FRIEMANN – květy tohoto tetraploidního orienpetu jsou velmi
tmavě kaštanově červené s purpurovými špičkami petálů, se sametovým nádechem
a černým tečkováním a s čokoládově zbarvenými nektariemi zděděných po famózní
odrůdě Journeys End. Nejvíce obdivovaná lilie na výstavě Květy 2000 v Lysé nad
Labem. Výška přes 2 metry. Synonymum Miss Feya. Zcela unikátní!
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč, 5/225 Kč, 10/430 Kč.
L6063 GARDEN PLEASURE L6020 LESLIE WOODRIFF – mnoho let pracoval Dr. Griesbach, než vznikl tento
orienpet. Je to kříženec tetraploidní Black Beauty a skvělé tetraploidní White Henryi.
Vysoká je 150 cm i více, vzrůstem podobná na Black Beauty, květy jsou však mnohem
větší, méně turbánkovité a jsou stočeny lehce do stran. Barva je tmavě červená
s výrazným bílým lemem. Velmi vitální. Skvost na vaší zahrádce. Super druh!!
1 kus 45 Kč, 3/129 Kč, 5/205 Kč, 10/390 Kč.
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L6333 LIFESTYLE
L6289 MISTER PISTACHIE
L6333 LIFESTYLE – pěkně tvarované květy v nejtmavší možné růžové, okraje petálů
jsou rafinovaně lemované silnými krémově bílými pruhy. Tyto atraktivní květy se
odlišují od ostatních svoji mimořádnou velikostí a živými barvami. Velká lilie dorůstající
výšky 130 cm, ale později až 180 cm. Parádní novinka.
1 kus 45 Kč, 3/129 Kč, 5/205 Kč, 10/390 Kč.
L6021 MANISA – hluboce pohárovité květy jsou chromově žluté, na okrajích silně
krémově bíle lemovány. Květy mají výbornou substanci a jsou velmi velké, přes 25 cm
v průměru. Výška v prvním roce 120 cm, v následujících 160-180 cm. Již po mnoho
let osvědčená sorta.
1 kus 45 Kč, 3/129 Kč, 5/205 Kč, 10/390 Kč.
L6302 MISS PECULIAR – velké polotrubkovité květy jsou 27 cm široké, bílé s velmi
kontrastními oranžově žlutými středy, okraje petálů jsou narůžovělé a jemně zřasené. Výška
150 cm, později i více, vytváří sekundární poupata. Fantastická Griesbachova novinka 2015.
1 kus 45 Kč, 3/129 Kč, 5/205 Kč, 10/390 Kč.
L6250 MISTER CAS – nádherný orienpet ve stylu White Henryi. Velké smetanově bílé
zvonkově turbanovité květy jsou směrovány dolů a do stran, ve středech jsou bohatě
skořicově posypané na tříslově zlatém pozadí. Výška v prvním roce 130 cm, ve druhém
160 cm, ve třetím i 180 cm. Nadprůměrný kultivar.
1 kus 45 Kč, 3/129 Kč, 5/205 Kč, 10/390 Kč.
L6289 MISTER PISTACHIE – nádherně tvarované, 20 cm velké květy s pavoukovitě
zahnutými konci petálů jsou svítivě zlatě žluté s výraznými a kontrastními bílými
lemy. Silné stvoly jsou 130 cm dlouhé, později značně delší. Excelentní novinka Dr.
Griesbacha pro rok 2014.
1 kus 45 Kč, 3/129 Kč, 5/205 Kč, 10/390 Kč.
L6236 MONTEGO BAY – květy mají smetanově žlutý základ, který je na středech
petálů překryt červeně oranžovou barvou. Květy mají široce miskovitý tvar. Výška
tuhých lodyh je okolo 110 cm. Exklusivní.
1 kus 40 Kč, 3/114 Kč, 5/180 Kč, 10/340 Kč.
L6022 NYMPH - velké, krémově zbarvené hvězdicovité květy mají tenký, rubínově
zbarvený středový proužek. Výška 130 cm i více. Již klasika.
1 kus 40 Kč, 3/114 Kč, 5/180 Kč, 10/340 Kč.

L6021 MANISA

L6236 MONTEGO BAY
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L6297 PASSION MOON
L6238 OLYMPIC TORCH
L6238 OLYMPIC TORCH – meruňkově žluté, hvězdicové květy mají ve středu
květů velkou ohnivě červenou hvězdu, která má ještě uvnitř další, menší žlutou hvězdu.
Nádherně vybarvené květy nesou 120 cm vysoké, silné lodyhy. Fascinující odrůda.
1 kus 45 Kč, 3/129 Kč, 5/205 Kč, 10/390 Kč.
L6252 PALAZZO L6303 ORANGE SPACE – tyto odrůda vyvolává jistou reminiscenci na populární
Graaffovou odrůdu Thunderbolt, ovšem v čistším, dýňově oranžovém barevném tónu
a s příjemnější vůní. Květy jsou směrovány směrem dolů v pyramidálním soukvětí,
lodyhymají délku 150 cm, později i více. Vynikající Griesbachova novinka 2015.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč, 5/225 Kč, 10/430 Kč.
L6252 PALAZZO – sametově rudě černé, uniformě vybarvené, veliké fontánovitě
miskovité květy, žluté nektarie, temně rudá poupata. Výška 140 cm. Nejtmavší orienpet.
1 kus 45 Kč, 3/129 Kč, 5/205 Kč, 10/390 Kč.
L6297 PASSION MOON – zvonkové trumpety jsou vevnitř karmínově červené, okraje
jsou krémově, ve stínu světle žlutě lemované, hrdlo je zelené. Na reverzu jsou petály
i poupata jemně narůžovělá. Pěkné soukvětí na lodyhách 140 cm délky, další roky až 170
cm. Excelentní novinka 2015 od Dr. Griesbacha. Perfektní!
1 kus 45 Kč, 3/129 Kč, 5/205 Kč, 10/390 Kč.
L6219 PRETTY WOMAN – velmi velké, přes 20 cm velké vonné květy jsou ploššího
charakteru se stočenými konci petálů. Základní barva je šlehačkově krémová s růžově
napuštěnými okraji petálů. Je velmi vysoká, 150 cm, později i 180 cm. Fatální novinka 2012.
1 kus 45 Kč, 3/129 Kč, 5/205 Kč, 10/390 Kč.
L6172 PURPLE LADY – květy jsou sytě burgundsky fialové, pěkného geometrického
tvaru. Výška 120 cm. Skvělá novinka.
L6303 ORANGE SPACE
1 kus 40 Kč, 3/114 Kč, 5/180 Kč, 10/340 Kč.
L6144 PURPLE PRINCE – polotrubkovité vonné květy jsou šeříkově levandulové až
slézově purpurové se zeleným hrdlem. Výška 120 cm a později mnohem více. Velmi
zajímavý barevný odstín.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč, 5/225 Kč, 10/430 Kč.

L6219 PRETTY WOMAN

L6172 PURPLE LADY
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L6144 PURPLE PRINCE

L6095 ROBINA
L6220 RED MORNING
L6220 RED MORNING – velké květy trubkovitého charakteru jsou bronzově rudé
s meruňkovými okraji. Na lodyhách délky až 150 cm, později i 2 metry, vykvétá až 15
květů. Absolutní novinka!
1 kus 40 Kč, 3/114 Kč, 5/180 Kč, 10/340 Kč.
L6028 ROBERT SWANSON – středně velké turbánkovité květy jsou sytě červené,
okraje petálů jsou kanárkově žlutě lemované. Výška 130 cm v dobrých i 180 cm. Novinka.
1 kus 45 Kč, 3/129 Kč, 5/205 Kč, 10/390 Kč.
L6095 ROBINA – sytě cyklámenově růžové, perfektně vytvarované polomiskovité
netečkované květy, bílá hvězda a světle zelené nektarie. Výška 120 cm, později mnohem
více. Pěkná barva.
1 kus 40 Kč, 3/114 Kč, 5/180 Kč, 10/340 Kč.
L6084 SATISFACTION – tmavě a velmi sytě růžově červená s purpurovým nádechem,
kontrastní zlatá hvězda, tmavě zelené nektarie. Výška 130 cm. Skvělá odrůda.
1 kus 40 Kč, 3/114 Kč, 5/180 Kč, 10/340 Kč.
L6032 SCHEHEREZADE – turbánkovité květy jsou sytě červené s mahagonově
hnědou texturou a vystouplými papilami. Okraje silně stočených petálů jsou světle žlutě
lemované. Často kvete celý srpen. Lilie lilií! Obří cibule.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč, 5/225 Kč, 10/430 Kč.
L6077 YELLOWEEN – hluboce miskovité až úzce trubkovité květy jsou sytě sírově žluté,
bez teček. Za 90 dní se na lodyhách délky přes 130 cm objevuje 5-8 velmi apartních květů.
Pokud se tato lilie usadí, často produkuje značně dlouhé stvoly. Vynikající odrůda pro řez.
1 kus 32 Kč, 3/90 Kč, 5/140 Kč, 10/270 Kč.
L6695 KOLEKCE STROMOVÝCH ORIENPETŮ – 5 kusů 190 Kč, 10 kusů 350 Kč. (každé jiný)

L6695 KOLEKCE STROMOVÝCH ORIENPETŮ

L6077 YELLOWEEN
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L6296 EXOTIC SUN

PLNOKVĚTÉ ORIENPETY

Nádherné orienpety určitě ještě více dělají atraktivnějšími plné květy.n Jedná se opravdu
o sopernovinky posledních let.
L6296 EXOTIC SUN – pozdní srpnová odrůda s nádhernými a velmi plnými, slunečně
žlutými květy (jako žluté čajové růže) na lodyhách 140 cm délky i více. Jedná se
o naprosto unikátní novinku 2015 od firmy Vletter-den Haan. Výjimečná sorta!
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč, 5/225 Kč, 10/430 Kč.
L6346 WHITE EYES – čistě sněhobílé a velmi plné květy na pevných lodyhách 120 cm
délky. Tento naprosto unikátní plnokvětý orienpet uchvátí každého. Jako květy bílých
kamélií! Úžasná novinka.
1 kus 60 Kč, 3/165 Kč, 5/260 Kč.

EXTRA-SPECIÁLNÍ HYBRIDY

Extra-nová skupina mezidruhových hybridů, které se nedají zařadit. Patří jsem
mezisekční hybridy mezi LA a OT, AT a OT, mezi liliemi skupiny himalájsko-tibetských
a ostatními skupinami, mezi longiflorum a henryi apod. Světlo světa jich už spatřila celá
řádka. Jsou však extrémně vzácné, a také drahé.
L6802 AFRICAN LADY – hybrid mezi orientálním hybridem a lilium nepalense od
firmy Sande. Základní barva plošších a do stran směrovaných květů je vínově červená
s krémovými okraji petálů. Výška 80 cm. Raritní!
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč, 5/225 Kč, 10/430 Kč.
L6803 APRICOT FUDGE – nádherně barevně vyladěné broskvově meruňkové květy
L6803 APRICOT FUDGE
mají voskovou strukturu a připomínají jak voskové umělé růžičky. Silné lodyhy se
zajímavě tvarovanými soukvětími dosahují délky 120 cm. Mutace LA odrůdy Salmon
Classic. Romantická lilie nevšední krásy. Novinka 2015.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč, 5/225 Kč, 10/430 Kč.

L6806 CORSAGE

L6902 EASTERN MOON
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L6804 FUSION

L1340 NIGHTRIDER
L6122 CANDY CLUB
L6806 CORSAGE – Jan de Graaf stál u zrodu moderních lilií. Byl inspirací pro mnohé,
vytváření mnoho nových a vzrušujících lilí. Jeho Corsage (v překladu Živůtek – ozdoba
klopy ženicha) byla jím zaregistrována v roce 1961. Na velmi silných stoncích, které
rostou do výšky asi 1 metru a poté i více je umístěna spousta rozmanitě vybarvených
kvítků ve vynikajícím soukvětí – základní barva je krémová s růžovou a lososovou infúzí
a bohatým tmavým tečkováním, pyl je zcela sterilní. V rodokmenu této lilie najdeme
řadu vynikajících botanických lilií. Naprosto úžasná lilie.
1 kus 40 Kč, 3/114 Kč, 5/180 Kč, 10/340 Kč.
L6902 EASTERN MOON – přenádherný LT (longiflorum x trumpet) hybrid dr.
Griesbacha s pěknými zvoncově trubkovitými květy, které směřují pod úhlem 45
stupňů dolů. Základní barva je smetanově bílá, v hrdle jsou květy zbarveny do šartresky
žlutého tónu, vnitřní okraje petálů jsou narůžovělé. Na reverzu jsou květy a poupata
silně purpurově mahagonově vybarvené, což umocňuje celkový vzhled. Lodyhy jsou
velmi pevné, 120 cm vysoké. Velmi příjemně voní. Prostě paráda! Novinka 2015.
Nezaměňovat s odrůdou EASTER MOON!!
1 kus 45 Kč, 3/129 Kč, 5/205 Kč, 10/390 Kč.
L6804 FUSION – fantastický hybrid mezi lilium longiflorum a lilium pardalinum.
Dlouhé a pevné lodyhy nesou pyramidální květenství se široce rozevřenými
turbanovitými květy, které mají špice petálů leskle rudě oranžově zbarvené, velký
a kontrastní střed je chromově žlutý, hustě kaštanově hnědě tečkovaný. Výška v prvém
roce 1 metr, později jsou rostliny vyšší. Květy i rostliny jsou mnohem větší a mohutnější
než u lilie pardalinum. Rozkvétá na začátku léta. Exotická krása! Novinka 2015.
1 kus 45 Kč, 3/129 Kč, 5/205 Kč, 10/390 Kč.
L1340 NIGHTRIDER – pozoruhodně uhlově černé miskovité květy se saténovým
leskem a pevné struktury, často květy mají fialově černá podtón. Výška 85 cm. Je to
vynikající hybrid trubkové lilie a azijského hybridu, TA hybrid! Pekelně krásná novinka.
1 kus 40 Kč, 3/114 Kč, 5/180 Kč, 10/340 Kč.
L6813 PURPLE MARBLE – excelentní holandský hybrid mezi longiflorum hybridem
a lilium lankongense od šlechtitele Maka. Široce turbanovité květy jsou směrovány
do stran s lehkým sklonem. Jsou sytě nachově vínové s fialovým nádechem a lehce
tmavě potečkované. Výška okolo 1 metru. Barva je naprosto unikátní. Fantastický
mezidruhový LL hybrid. Loňského roku byl prodáván pod
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč, 5/225 Kč.
L7110 TIGER BABIES – lososově růžově tónované turbánkovité voňavé květy s tmavě
purpurovými tečkami. Výška 1 metr. Lilie s krví lilie tigrinum a trubkových. Velmi populární.
1 kus 40 Kč, 3/114 Kč, 5/180 Kč, 10/340 Kč.
L6811 ZEBA – je již v pořadí druhým NO hybridem nepalense x orientální hybrid
po populární Kushi Maya. Tento kultivar má však mnohem lepší růstové vlastnosti
a pěstitelsky je méně náročný. Luxusní a velké krémově žluté květy se zeleným
zabarvením mají velmi tmavý, burgundsky vínový střed přes polovinu okvětních lístků.
Zajímavé jsou také černé nektarie. Tuto lilii lze snadno pěstovat v kyselé nebo alkalické
půdě s dobrou drenáží. Tato fantasticky vonící odrůda se rozroste i do 150 cm výšky.
Jedinečná novinka pro rok 2019.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč, 5/320 Kč.
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L7224 GIZMO

Další nová skupina mezidruhových hybridů, která vděčí za svůj vznik longiflorum
a orientálním hybridům. Jsou to sice odrůdy určené pro řez a rychlení, ale barevná škála,
tvarová variabilita a rozmanitost kombinací láká pěstitele. Po lilii longiflorum získaly
kultivary vlastnost velkých a dlouhých poupat, rychlý růst a trvanlivost ve vázách. Po
orientálkách zase úžasnou schopnost barevných kombinací.
L7237 CARPINO L7237 CARPINO – čistě bílé trubkové květy s jemným nazelenalým hrdlem a stočenými
pěťáky nazpět jsou směrovány vzhůru. Výška 130 cm. Novinka 2021.
1 kus 40 Kč, 3/114 Kč, 5/180 Kč, 10/340 Kč.
L7230 DANCING LADY – sytě lilavě růžové trubkovité květy velmi sytého barevného
odstínu. Výška 110 cm. Novinka.
1 kus 45 Kč, 3/129 Kč, 5/205 Kč, 10/390 Kč.
L7224 GIZMO – obří květy s průměrem květů 30 cm jsou čistě bílé s nepatrně
nazelenalým středem. Výška 110 cm. Obří hlízy!
1 kus 40 Kč, 3/114 Kč, 5/180 Kč, 10/340 Kč.
L7239 TORRE DEL SOL – čistě bílé trubky jsou směrovány do stran. Výška 110 cm. Novinka 2021.
1 kus 36 Kč, 3/100 Kč, 5/160 Kč, 10/310 Kč.
L7205 TRIUMPHATOR – fantastická lilie s bílými polotrubkami a kontrastními,
velmi velkými a tmavě purpurově zbarvenými středy. Výška 120 cm, 4-5 květů na
stvolu. Naprosto impozantní kultivar.
1 kus 40 Kč, 3/114 Kč, 5/180 Kč, 10/340 Kč.
L7238 WHAT‘S UP – čistě bílé typické andělské trubky se stočenými okraji na pevných
lodyhách délky přes 150 cm. Kvete pozdně a uzavírá sezónu květů čínských hybridů.
1 kus 36 Kč, 3/100 Kč, 5/160 Kč, 10/310 Kč.
L7299 SMĚS LO HYBRIDŮ – 5 kusů 180 Kč.

AO HYBRIDY

AO HYBRIDY – další nová skupina hybridů, která vznikla spojením dvou kdysi
L7205 TRIUMPHATOR nejrozšířenějších skupin lilií. Azijských a orientalních. Azijské vynikají odolností vůči
chorobám a rostou prakticky v každé půdě, orientální zase předčí ostatní svojí krásou a vůní, na
druhé straně však jsou náchylnější k chorobám, k výskytu vápníku v půdě a přes zimu musí mít
suchý kryt. Tato skupina se pomalu rozrůstá o nové hybridy, které byly zpětně prokříženy do
odolných azijských hybridů, značených AOA hybridy. Nabízíme nejlepší z nich.
1 kus 40 Kč, 3 kusy od druhu 114 Kč, 5/180 Kč, 10/340 Kč.

L7239 TORRE DEL SOL

L7299 SMĚS LO HYBRIDŮ
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L7238 WHAT‘S UP

L7022 SUNSET BOULEVARD

L7019 HOTEL CALIFORNIA
L7017 AVALON SUNSET
L7017 AVALON SUNSET – tento ohromující hybrid produkuje fantastické a velké,
do boků otočené květy přesně v barvách západu slunce. Tmavě růžové, až broskvově
pomerančové středy na teple žlutém podkladě. Úžasná vize barev! Kvete od poloviny
června. Výška 110 cm. Novinka 2019.
L7019 HOTEL CALIFORNIA – melounově oranžové květy s cihlové červenými
středy s paprsky do poloviny okvětních plátků s nařasenými okraji. Středy jsou ozdobeny
množstvím velkých, tmavě čokoládových teček. Tento ohromující hybrid se velmi blíží
kráse orientálních lilií vzhledem i vůní. Výška 110 cm. Novinka 2019.
L7020 CHILD OF TIME – krásný kultivar se třpytivě měkce růžovými květy
s tmavšími růžovými středy. Květy se postupně času mění v lososově růžový odstín.
Fascinující odrůda se velmi podobá na orientální lilie, ale kvete již v červnu. Výška
1 metr. Novinka 2019.
L7013 KAVERI – tlumeně oranžové, protáhle miskovité květy mají žluté okraje. Výška
110 cm, raná. Vynikající AO hybrid. Mystická sorta.
L7021 NOVEMBER RAIN – je těžké popsat barvu této neobyčejné lilie. Není ani
červená, ani růžová. Snad barva drcených malin je nejvystižnější. Ve středech jsou
miskovité květy tmavě potečkovány. Výška 120 cm. Kvete později. Je velmi odolná,
jako ostatně všechny lilie s tmavými stvoly a listy. Skvostná novinka 2019.
L7022 SUNSET BOULEVARD – velké mandarínkově oranžové, pravidelně
vytvarované květy jsou lehce sypané černými tečkami. Statné lodyhy jsou tmavě
mahagonově hnědé s vyšší násadbou poupat. Výška 120 cm. Novinka 2019.
L7023 VIVA LA VIDA – veliké elegantní květy jsou 20 cm široké a otevírají se do
ploché formy s dozadu zahnutými konci. Zlatě žluté květy mají žhnoucí červené plameny
s mrazivě žlutými středy a jemným rudým posypem. Na záhonech nepřehlédnutelné!
Výška 1 metr. Novinka 2019.
L7099 KOLEKCE AO HYBRIDŮ – 5/170 Kč. (každý jiný)

L7020 CHILD OF TIME

L7013 KAVERI
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L7023 VIVA LA VIDA
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L9241 ARABIAN KNIGHTS

LILIE SKUPINY MARTAGON

Vynikají především v přírodních a přílesních partiích zahrádek a skalek, mezi nižšími
keři a trvalkami, například bohyškami. Půdu milují propustnou hlinitě písčitou s vyšším
L9270 FAIRY MORNING obsahem humusu a vápníku, takzvaně alkalickou. Jsou plně mrazuvzdorné, nejlépe
rostou v polostínu. Jsou to nejdražší lilie na liliových trzích. Cena se pohybuje okolo 2050 Euro za 1 cibuli. Zajímavé je i olistění těchto lilií, listy mají uspořádané v přeslenech.
Kvetou již v první polovině června.
L9241 ARABIAN KNIGHTS – temně rudo černé turbánky se žlutým tečkováním,
které přechází ze středů až do poloviny okvětních lístků. Výška 150 cm a více. Již
osvědčená odrůda.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
L9242 CLAUDE SHRIDE – temně purpurové turbánky s několika velkými žlutými
tečkami. Výška 1,2 – 2 m. Impozantní vzrůst!
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
L9270 FAIRY MORNING – těžko se popisuje. Základní barva je lilavě růžová se
zlatožlutým přelivem i okraji, kaštanové tečkování. Výška 1 metr. Novinka.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
L9275 GOLDEN MORNING – čistě zlatožluté květy vykvétají postupně na velmi
dlouhých soukvětích a tak celkově rostlina květe několik týdnů. Výška okolo 150 cm. Je
velmi vitální. Novinka 2021.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
L9258 GUINEA GOLD – klasicky vystavěné pyramidální květenství s velkým
množstvím růžových poupat a turbánkovitými, karamelově zbarvenými a skořicově
tečkovanými kvítky. Výška 130 cm. Kapitální kousek na zahradě.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
L9275 GOLDEN MORNING L9256 MANITOBA MORNING – růžová poupátka rozkvětají v lososové turbánky
se žlutavými středy a bohatým mahagonově hnědým tečkováním na statných lodyhách
s výborným soukvětím. Tmavé olistění a tmavé lodyhy. Výška 120 cm. Unikátní novinka.
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
L9248 NICOTINE – základní barva turbánků je chromově zlatá s mahagonově
hnědým až tabákově nikotinovým mramorováním a tečkováním. Výška 100-150 cm.
Synonymum Sunny Morning. Extrémně zdravý zahradní hybrid. Unikátní novinka.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.

L9258 GUINEA GOLD

L9256 MANITOBA MORNING
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L9248 NICOTINE

L9243 ORANGE MARMELADE FOX
L9261 PEPPARD GOLD
L9243 ORANGE MARMELADE FOX – sytě oranžové turbánky s tmavšími tečkami.
Na záhonech svítí. Neobvyklá barva! Výška 180 cm. Novinka.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
L9261 PEPPARD GOLD – 130 cm dlouhé stvoly nesou 30 i více růžových poupat
a květů, které jsou zlatě žluté, růžově prodchnuté hustě tmavě tečkované. Nádherná sorta!
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
L9265 PINK MORNING – šeříkově něžně růžové květy s jemným bílým nádechem ve
středech tmavým tečkováním. Květy připomínají orchideje rodu phalaenophis. Výška
120 cm, časem až 50 květů na stvolu. Nádherná novinka.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
L9267 TERRACE CITY – skvělá soukvětí s až 20 turbánky, které mají 7 cm v průměru
s perfektní formou i substancí v krásném míchaném, zlatě růžovém provedení. Výška
120 cm. Skvělá novinka.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
L9200 KOLEKCE MARTAGON HYBRIDŮ – 3/210 Kč, 5/325 Kč. Vše je označené odrůdou.

L9265 PINK MORNING

BOTANICKÉ LILIE

Nabízíme zatím několik těchto čím dál tím vzácnějších lilií. Téměř všechny mají
turbánkovité květy sklopeny směrem dolů. Vyžadují polostín a propustnou, humózní
půdu. Některé snášejí přítomnost vápníku, jiné zase ne.
L9012 henryi – pozdně letní lilie je vysoká 1-2 metry. Vytváří bohaté hrozny květů
5-20, při dobré péči až 70 turbanovitých, oranžových květů. Okvětní lístky jsou až 18
cm dlouhé s vystouplými bradavičkami zvaných papilie a zelenou hvězdou – nektarií.
Dává přednost vápnité půdě, velmi otužilá botanická lilie, nechutná myším ani hmyzu.
Nezničitelná lilie!
1 kus 45 Kč, 3/129 Kč, 5/205 Kč, 10/390 Kč.
L9022 speciosum UCHIDA – má sytě karmínově červené turbanovité květy 12 cm
v průměru, které jsou tmavě tečkovány, okraje květů jsou světleji vybarvené. Výška
1 metr. Pěstujeme ji jako orientální hybridy.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč, 5/225 Kč, 10/430 Kč.
L9023 tenuifolium – syn.lilium pumilum – je poměrně nízká, 30-60 cm vysoká botanická
lilie. Na lodyze s úzkými trávovitými listy jsou hrozny 5-10 drobných intenzívně červených
květů, které mají 4-6 cm v průměru. Kvete v druhé polovině června. Je velmi odolná,
mrazuvzdorná a na půdu nenáročná. Hodí se na kraje záhonů a do pozadí skalek. Ze semen
roste rychle, vykvétá již druhým rokem. Pěstitelsky nenáročná, pěstuje se stejně jako azijské
hybridy, možno pěstovat i v nádobách.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč, 5/225 Kč.

L9022 speciosum UCHIDA
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D0201 AGELESS BEAUTY
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D1002 ADAMAS

DENIVKY
Kouzelné trvalky, které jsou poslední dobou stálepopulárnější. Jejich květy vykvétají během léta,
každý vydrží kvést pouze jeden den, ale na druhé straně rostliny vytvářejí více květních lodyh
vysokých okolo 80 cm s vyšší mpočtem poupat. Tím jak postupně rozkvétají budí dojem, že kvetou
nepřetržitě. Některé druhy se na zimu zatahují – jsou dormantní (DOR), jiné zůstávají přes zimu
zelené – stálezelené odrůdy, takzvané evergríny (EV). Jiné odrůdy jsou polodormantní a nazývají
se semievergríny (SEV). Denivky jsou u nás plně mrazuvzdorné, milují slunce, úrodnou
a v období růstu, vývoje poupat a kvetení i vlhkou půdu. Podrobné informace na našem webu.
Další informace na www.lukon-bulbs.eu

VELKOKVĚTÉ DENIVKY

Dalších 200 odrůdy na www.lukon-bulbs.eu
Odrůdy s velkými květy v průměru od 12 do 16 cm a výškou od 50 cm do 1 metru.
Vhodné na víceleté záhony, jako solitéry, vhodné i k řezu.
D1002 ADAMAS – Stamile 02,TET,EV,RE. Orchideově zbarvené, 15 cm velké květy
mají švestkově černý prstenec a okraje jemně nařasených petálů. Výška 64 cm, 35 poupat
a 6 větví. Z křížení Creative Vision x Awesome Blosom. HM‘08. Špičková denivka.
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
D0205 ALL FIRED UP D0201 AGELESS BEAUTY – Stamile 04,TET,EV,RE. Smetanově krémové, 13
cm velké květy mají velké kontrastní, rumělkově červené oko a lem petálů. Výborná
substance květů a příjemná vůně. Výška 65 cm. Okouzlující! Super sorta.
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
D1009 ALAN LANE AGIN – Agin 08,TET,DOR,M,RE. Karmínově růžově červené,
skoro 17 cm velké květy se světlejším rozmytým prstencem, hrdlo je zelené a žluté,
okraje petálů jsou silně zlatě zoubkatě krajkované, výška 75 cm. Exkluzivní sorta!
1 kus 160 Kč, 3/440 Kč.
D0205 ALL FIRED UP – Stamile 96, TET,EV,RE. Oranžové, přes 15 cm velké květy
mají červený prstenec a lem okrajů petálů, hrdlo je zelené. Nápadná a působivá, naprosto
mrazuvzdorná, zcela bezproblémově roste. Výška 64 cm. HM 2002, AM 2005. Super!
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
D0003 ALWAYS AFTERNOON – Morss 97,TET,SEV,RE. Slézově růžové květy
s průměrem až 14 cm mají výraznou, tmavě purpurově zbarvenou středovou zónu se
zeleným hrdlem a tenké, morušově žluté okraje zvlněných petálů velmi dobré substance.
Tato denivka u nás bohatě kvete, dobře roste, výška 55 cm. JC’88, HM’92, AM’94, SM’97.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
D2230 ALWAYS LIBERTY – Heemskerk 18,TET,DOR,RE,M. Bohatě kvetoucí se světle
orchideově purpurovými, 15 cm velkými květy s tmavě purpurovým okem okolo šartresky
D0003 ALWAYS AFTERNOON zeleného hrdla s hnědým ohraničením. Petály mají stříbřitě bílé rysky a tenkou konturu jemně
nařasených okrajů. Výška 60 cm. Pochází z odrůdy Always Afternoon. Novinka 2018.
1 kus 160 Kč, 3/440 Kč.

D0206 AMADEUS
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D0005 ANZAC

D0009 AWESOME BLOSSOM
D2117 ARCHAEOPTERYX
D0007 ARCTIC SNOW
D0206 AMADEUS – Kirchhoff 81,TET,SEV,RE. Tmavě sytě šarlatově červené 14 cm
velké květy mají žlutý podklad. Ranější, výška 65 cm. JC’82, HM’86.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
D0005 ANZAC – Parry 68,DIP,DOR,RE. V průměru až 17 cm velké, hvězdicově tvarované, rudě
červené květy mají žlutý jícen a světle žluté středové linky. Výška 65 cm, středně raná. HM’71.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
D2107 ARAGON – Stamile 05,TET,EV,E,RE. Vynikající sorta s meruňkově oranžovými,
velmi okrouhlýni 12 cm velkými květy a obřím červeným okem, které poté, co se petály stočí
mírně vzad naprosto dominuje. Výška 80 cm, pěkné větvení s 25 poupaty. Populární sorta.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
D0007 ARCTIC SNOW – Stamile 85,TET,DOR,M. Pěkně tvarované a vyrovnané, 14 cm velké
květy jsou slonovinově bílé, v hrdle nazelenalé a při okrajích zvlněné. Výška 60 cm. HM’89, AM’92.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
D2117 ARCHAEOPTERYX – Lambertson 10,TET,SEV,E,RE. Středně purpurové, 15 cm
velké květy mají modře purpurový prstenec se zeleným triangulačním hrdlem, okraje jsou tmavě
purpurové s bílými a zelenými zoubky. Výška 70 cm, 3 větve, 20 poupat. Nádherný kultivar!
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
D1016 ART GALLERY EXPRESSIONISM – Lambertson 05,TET,SEV,M,RE. Sytě
levandulový a bledě levandulový bitone se 14 cm velkými květy, hrdlo je zelinkavé, D1016 ART GALLERY EXPRESSIONISM
velké fuchsiově fialové oko a okraje petálů, které jsou bíle lemovány a zoubkovány.
Výška 70 cm, 20 poupat, 3-4 větve na stvolu.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
D0009 AWESOME BLOSSOM – Salter 96,TET, EV, RE. Lehce zvlněné, 13 cm velké květy
mají zvláštní starorůžovou až tlumeně slézově růžovou barvu s výraznými, až 6 mm silnými,
purpurově černými lemy a se stříbřitými, jak vlas tenkými, zoubkovanými okraji. V hrdle jsou
zelenožluté, kontrastní vínově purpurový prstenec. Výška 60 cm. JC’97, HM’01, AM’04.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
D0720 AZTEC CHALICE – Hager 88,TET,EV,RE. Zářivě tmavě rudý self s lehce
tmavším prstencem a nepatrnými středovými tahy. Okrouhlé květy 14 cm velké mají
sametovou texturu a žluté hrdlo. Výška 83 cm.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
D0721 AZURE VIOLETS – Duncan 95,TET,EV. Chladně modrofialový self se
širokým slonovinovým vodoznakem, světle zlatě zvlněné okraje 13 cm velkých květů.
Zcela unikátní barevná kombinace, pozdně kvetoucí odrůda. Výška 75 cm.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
D1607 BARBARA DITTMER – Morss 99,TET,EV,E,RE. Téměř 10 cm velké
květy jsou korálově orchideově růžové se zlatě lemovanými zřasenými okraji petálů,
D2107 ARAGON
magentově růžový prstenec a zlatě lemovaný zelený střed.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.

D1607 BARBARA DITTMER
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D0014 BELA LUGOSI

D1023 BEAUTY OF THE KING
D0217 BEAUTY OF ESTHER
D0217 BEAUTY OF ESTHER – Jinkerson 86,TET,EV,EM. Světle pastelově růžová
s nepatrnými bílými středovými linkami a s vápenně zeleným hrdlem. Výška 66 cm, 15
cm velké květy. HM 2000.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
D1023 BEAUTY OF THE KING – Carpenter 05,TET,EV,M,RE. Skoro 14 cm velké
květy jsou levandulově purpurové s modrým vodoznakem okolo zeleného hrdla. Květy
voní a mají tmavší, středně zřasené okraje. Výška 70 cm. Skoro modrý odstín!
1 kus 110 Kč, 3/300 Kč.
D0014 BELA LUGOSI – Hanson 95,TET,SEV,EM. Fantastická odrůda s 15 cm
velkými, burgundsky purpurovými květy s temně nazelenalým hrdlem a nepatrnými
světlejšími linkami. Sametová textura s černým nádechem, výborná substance
triangulárních miskovitých květů. Středně raná. Výška 80 cm. AM 2001, HM 1998,
LAA 2007 – denivka nejvyššího uměleckého dojmu.
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
D2129 BELLA ISABELLA – Petit 09,TET,SEV,M,RE. Slonovinově krémové, 14 cm
velké květy mají purpurový vzorovaný prstenec a dokonale purpurově olemované konce
zřasených petálů s vlásenkově tenkou zlatou pikotáží, vybarvené jsou i zadní sepály. Výška
D2129 BELLA ISABELLA 70 cm, 20 poupat, 3 větvení. Pochází z vynikající Spacecoast Sea Shells. Skvělá sorta!
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
D0938 BESTSELLER – Heemskerk 12,TETE,SEV,M,RE. Purpurově růžové, 15 cm
velké květy mají zřasené zlaté okraje a světlejší linky a střed okolo zeleného hrdla.
Výška 60 cm. Kvalitní sorta.
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
D2336 BETTYLEN – Heemskerk 20,TET,DOR,EM,RE. Vínově purpurové, 14 cm
velké pěkně tvarované květy mají krémově bílé zoubkované okraje, hrdlo je zelené.
Výška 60 cm. Vynikající novinka.
1 kus 150 Kč, 3/400 Kč.
D0383 BIG CITY EYE – Salter 00,TET,SEV,M,RE. Sytě korálově růžové, 13,5 cm
velké květy mají velmi výrazný středový, švestkově purpurový prstenec a tence
lemované okraje velmi zvlněných petálů. Zelené hrdlo přechází při okrajích v sytě
žlutou. Výška 60 cm, 30 poupat, 6 větvení. Pěkná okatá denivka.
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
D1631 BIG TIME HAPPY – Apps-Blew 93,DIP,DOR,RE,VE. Citrónově žlutý self,
zelené hrdlo. Super velmi raná a silně reprodukuje květenství po celé léto. Jemně
zřasené, velmi vonné květy jsou 10 cm velké, výška pouze 42 cm. Skvělá sorta!
D0938 BESTSELLER 1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.

D0383 BIG CITY EYE
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D0385 BLACK STOCKINGS
D0271 CALICO JACK
D0019 BLACK EYED SUSAN – Stevens 83,TET,DOR,M. Odrůda s 15 cm velkými,
máslově žlutými květy a purpurově červeným prstencem. Výška 65 cm. Velmi přitažlivá
odrůda, která bohatě kvete, až 25 poupat na čtyřnásobně větvených lodyhách. HM’90.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
D0385 BLACK STOCKINGS – Heemskerk 06,TET,SEV. Až 15 cm velké okrouhlé květy
jsou silně zvlněné, silné substance a hrubého zvlnění. Základní barva je černě purpurová se
sametovou texturou. Hvězdicově tvarovaný, žlutý střed. Výška 60 cm. Novinka.
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
D0611 BORDER MUSIC – Salter 95,TET,SEV,RE. Až 15 cm velké květy jsou krémové
s kontrastním hlubokým purpurově červeným prstencem a silně zřasenými lemy petálů.
Kontrastní zelené hrdlo. Výška 65 cm. HM 2003.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
D0022 BOURBON KINGS – Wild 68,DIP,DOR,M. Tmavě nachově červené, 13 cm
velké květy mají žlutozelený jícen a vystouplá středová žebra. Pěkně tvarované květy,
výška 65 cm. Stále velmi žádaná sorta.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
D0023 BRILLIANT CIRCLE – Sellers 84,DIP, DOR. Překrásná denivka s jemně
růžovými až perleťově krémovými, perfektně tvarovanými a silně zvlněnými květy
o průměru 9 cm s kontrastním tmavě růžovým okem, zelenožlutým hrdlem a světlými
středovými linkami. Výška 70 cm. HM’87.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
D0271 CALICO JACK – Trimmer 99,TET,EV. Máslově žluté květy jsou až 15 cm
velké s kontrastním švestkově purpurovým prstencem a velmi kontrastními lemy
zvlněných petálů. Výška 65 cm. HM’03. Super denivka.
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
D0221 CANADIAN BORDER PATROL – Salter 95,TET,EV,RE. Květy jsou krémové
s výraznou purpurovou středovou zónou a okraji petálů. Výška 70 cm, průměr květů
14 cm. Vynikající kultivar, který v našich podmínkách skvěle roste a pravidelně kvete.
HM’98, AM’01, SM’03.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
D0027 CATHARINE WOODBERRY – Childs 67,DIP,DOR. Orchideově lilavé, velmi
voňavé květy mají zelené hrdlo a 13 cm v průměru. Odrůda je středně pozdní, vysoká 80
cm. JC’67, HM’70, HM’73. Akční cena!
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
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D0740 COSMIC SENSATION

D1530 COOL IT
D1632 CELEBRATION OF ANGELS
D1632 CELEBRATION OF ANGELS – Trimmer 00,TET,EV,RE,E. Krémové, 14 cm
velké květy mají veliký černě purpurový prstenec okolo temně zeleného hrdla. Pěkně
větvené, 65 cm dlouhé stvoly s 30 poupaty. HM’02, AM’06. Kvalitní sorta.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
D1530 COOL IT – Grooms 70,DIP,SEV. Čistě krémově bílé, 13 cm velké květy mají
žlutě zelené hrdlo. Výška 60 cm. Kvete později. Stále kvalitní a žádaná bílá sorta.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
D0740 COSMIC SENSATION – Salter 02,TET,SEV,M,RE. Sytě purpurové, 14 cm
velké květy mají bílé zoubkované okraje a žlutě zelené hrdlo. Výška 80 cm, 35 poupat,
4 větve. HM’08.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
D0741 CREATIVE EDGE – Stamile 93,TET,SEV,M,RE. Velmi voňavé, čistě šeříkově
levandulové, 15 cm velké květy s kontrastním tmavě purpurovým prstencem a silně zřasenými
okraji petálů s jemnou zlatou pikotáží, střed je zelený s krémovým halo. Výška 60 cm.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
D0392 CRYSTAL PINOT – Heemskerk 06,DIP,DOR,M. Šlehačkově bílé květy jsou skvěle
D0393 DAN MAHONY formálně vyrovnané, až 15 cm velké, velmi kompaktní. Kontrastní sytě purpurový prstenec,
purpurové krajkované okraje petálů, zeleně žluté hrdlo. Výška 55 cm. Skvělá sorta.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
D0393 DAN MAHONY – Trimmer 99,TET,DOR,EM. Světle červené, 12 cm velké květy
s velmi tmavě červeným prstencem se sametovým povrchem. Zvlněné okraje jsou tmavě
červeně lemované. Raná odrůda, která bohatě kvete. Výška 70 cm, 25 poupat, 3 větve. HM’02.
1 kus 90 Kč, 3/140 Kč.
D1672 DARIA – Heemskerk 15,TET,SEV,EM,RE. Třešňově purpurové, 17 cm velké
květy mají tlusté, zlatě žluté velmi nařasené okraje, kontrastní zeleně žlutě tónované
hrdlo a bílé středové šípy. Hrubá textura a vosková substance. Výška 55 cm. Vylepšená
Darla Anita. Nádherná novinka.
1 kus 130 Kč, 3/350 Kč.
D0048 DARING DILEMMA – Salter 92, TET, SEV. Broskvově růžové, 13 cm velké
květy mají krémový podklad, švestkově purpurovou středovou zónu a jemné okraje
petálů, hrdlo je zelené, u prstence žluté. Květy jsou velmi zvlněné, tuhé konzistence
a hrubé textury. Výška 65 cm. JC’92, Voňavá okatá odrůda.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
D0392 CRYSTAL PINOT
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D0059 EDGE OF DARKNESS
D0064 EL DESPERADO
D0059 EDGE OF DARKNESS – Stamile 97,TET,EV,RE. Orchideově levandulové, až
14 cm velké, ploché květy mají bledě růžový přeliv, svěže purpurový prstenec a okraje
petálů, které mají krémovou pikotáž. Střed květů je žlutý, hrdlo zelené. Květy mají
světlou substanci a zvlněnou texturu. Až pětinásobně větvené lodyhy s 35-40 poupaty.
Velmi raná, výška 65 cm. HM’00. Obdivuhodný kultivar.
1 kus 110 Kč, 3/300 Kč.
D0064 EL DESPERADO – Stamile 91,TET,DOR,RE. Hořčicově žluté, 12 cm velké
květy mají švestkově purpurový prstenec a okraje vnitřních petálů a žlutě lemované
zelené hrdlo. Silná substance a skvělá textura květů. Bohatě větvené lodyhy se
4-5 větvemi a více než 30 poupaty. Výška 80 cm. JC’92, HM’97, AM’00.
1 kus 60 Kč, 3/150 Kč.
D0065 ELEGANT CANDY – Stamile 95,TET,DOR,RE. Fantastický kultivar s 10 cm
velkými květy kulovitého, velmi vyrovnaného tvaru. Základní barva je pastelově růžová
s triangulární, jahodově červenou zónou a zeleným hrdlem se žlutou přechodovou
oblastí. Květy intenzívně voní.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
D0398 ENTRAPMENT – Heemskerk 06,DIP,SEV,RE. Modře purpurově zbarvené
hluboce miskovité květy triangulárního provedení, všech 6 petálů je při okrajích silně
zvlněných, zeleně žluté hrdlo, bílé středové pásky, levandulový vodoznak. Výška 65 cm.
Nádherně vybarvená denivka!
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
D1096 FANTASY EYES – Stamile 07,TET,SEV,E,RE. Velmi raně kvetoucí denivka s 12
cm velkými, krémovými květy s multibarevným fialově modře purpurovým prstencem
okolo výrazného zeleného hrdla. Výška 60 cm. Parádní modrookatá denivka.
1 kus 110 Kč, 3/300 Kč.
D0246 FINAL TOUCH – Apps 91,DIP,DOR. Pozdní denivka s 12,5 cm velkými květy, které
jsou dvoubarevné (bikolor) růžové a levandulové. Hrdlo je zelené. Výška 60 cm. HM’96.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
D0070 FRANS HALS – Flory 55,DIP,DOR,RE. Jedna z nejznámějších dvoubarevných
denivek. Vnitřní petály jsou rezavě oranžové se žlutým lemem a linkami, vnější petály
jsou zlatožlutě vybarvené, průměr květů 11 cm. Velmi bohatě kvete, výška 60 cm. JC’56,
HM’61. Skvělý barevný efekt.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
D1109 GARY COLBY – Petit 06,TET,SEV,M,RE. Až 20 cm velké květy jsou pastelově
růžové se zlatě lemovaným, jabkově zeleným hrdlem a se širokými zlatě žlutými
kadeřemi. Výška 68 cm.
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
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D1402 HEAVY METAL

D0924 HEAVENLY PINK FANG
D0072 GENTLE SHEPHERD
D0072 GENTLE SHEPHERD – Yancey 80,DOR,SEV. Odrůda s 14 cm velkými,
plochými a lehce zvlněnými květy bledě citrónového vybarvení, které se brzo mění do
běla. Květy jsou potom téměř čistě bílé se subtilním nazelenalým hrdlem. Raná, výška
přes 70 cm. JC’81, HM’84, AM’87. Stále velmi žádaná!
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
D0924 HEAVENLY PINK FANG – Gosard 05,TET,DOR,ML,RE. Nádherně
melounově růžové, 13 cm velké vonné květy mají zelené hrdlo, okraje petálů i sepálů)
jsou zlatě oprýmkované. Výška 60 cm. HM 2008.
1 kus 110 Kč, 3/300 Kč.
D1402 HEAVY METAL – Petit 03,TET,EV,EM,RE. Primulkově žluté, 14 cm velké
květy s mozaikovým modrým a purpurovým prstencem okolo zeleného hrdla, jemně
zřasené petály. Výška 70 cm. Pěkná sorta s ornamentem. Akční cena!
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
D1611 HELLO SCREAMER – Hansen 03,TET,SEV,RE. Vanilkově krémové, 13 cm
velké, nádherně tvarované květy mají růžově magentové až neónově purpurové středy
a tenké okraje petálů, hrdlo je žlutě zelené, tónované. Výška 70 cm, 25 poupat, 3 větve.
HM 2013. Kvalitní sorta. Akční cena!
D1611 HELLO SCREAMER 1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
D0029 CHARLES JOHNSTON – Gates 81,TET,SEV, RE. Odrůda s 15 cm velkými, třešňově
červenými květy se zelenožlutým středem a zvlněnými, tence žlutě lemovanými okraji. Výška
60 cm, intenzívně voní a velmi dlouho kvete. Středně raná. JC’82, HM’85, AM’88.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
D1403 CHERRY PICOTEE – Stamile 10,TET,EV,M,RE. Krémově bílé, 14 cm velké
květy s malým tmavě zeleným hrdlem a velkým krémově zelinkavým středem. Okraje
jsou silné, malinově červené, petály jemně nařasené. Výška 85 cm, 30 poupat a 5 větví.
Výrazná sorta. Akční cena!
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
D0406 CHERRY VALENTINE – Trimmer 99,TET,EV,RE. Velmi raně kvetoucí
odrůda, záhy opakuje květenství. Okrouhle tvarované 11 cm velké květy jsou pastelově,
růžově šeříkově vybarvené s třešňově červeným prstencem a velmi zvlněnými až
krajkovanými červenými okraji petálů. Žlutozelené hrdlo. Výška 65 cm, 30 poupat,
3 větve. HM 2004. Velmi populární!
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
D0040 CHRISTMAS IS – Yancey 79,DIP,DOR,RE. Odrůda s 12 cm velkými, jasně
červenými květy a s výrazným, 5 cm v průměru velkým zeleně a žlutě laděným středem.
Výška
65 cm, raná odrůda. JC’79, HM’82, AM’85. Velmi poutavá.
D0029 CHARLES JOHNSTON
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
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D0040 CHRISTMAS IS

D0407 ICE CAP
D1143 JOHNNY CASH
D0407 ICE CAP – Sellers 78,DIP,DOR,M. Téměř bílé květy mají 13 cm v průměru,
světlounce nazelenalé hrdlo. Výborně roste bohatě kvete. Výška 70 cm.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč. Akční cena!
D1638 ICE CARNIVAL – Child 67,DOR,DIP,M,RE. Velmi vonné, 75 cm velké květy
jsou téměř bílé, smaragdově zelené hrdlo. Výška 70 cm. JC’67, HM’70, AM’74. Stále
výborná zahradní denivka!
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
D1667 IN TOO DEEP – Petit 05,TET,SEV,M,RE. Zvláštně růžové, 14 cm velké květy
mají páleně červený středový prstenec a jemně zřasené okraje petálů s jemnou žlutou
ořízkou. Výška 75 cm. Vynikající sorta. Květy lehce voní. Akční cena!
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
D0533 IRON GATE GLACIER – Sellers 71,DIP,DOR,M. Citrónově až smetanově
bílé, 14 cm velké trojcípé květy s bílým proužkem rychle podle počasí vybělávají a tím
dají vyniknout zelenému hrdlu. Výška 70 cm. JC 71, HM 75, AM 79. Klasika.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
D0914 JAMAICAN ME CRAZY – Trimmer 99,TET,SEV,M,RE. Sírově žluté, 14 cm
velké květy mají tmavě purpurové halo a okraje petálů, žlutě zelené hrdlo. Výška 71 cm,
25 poupat. Semenáč z Calico Jack. Kontrastní!
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
D0094 JOAN SENIOR – Durio 77,DIP,EV,EM,RE. Až 15 cm velké květy se otevírají
v krémově bílém odstínu s citrónově zbarveným hrdlem. Již s prvními paprsky slunce
nabírají květy čistě bílého odstínu s manšestrovou texturou a do kulata prohnutými, velmi
jemně nařasenými petály. Jedna z nejlepších bílých denivek, která nikdy nezklame. JC
77,HM 81, AM 84. Paráda!
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
D1143 JOHNNY CASH – Stamile 05,TET,EV,EM,RE. Černě purpurové, přes 14 cm
velké zřasené květy mají jemné zlaté lemování a zeleně žlutý tónovaný střed. Výška 70
cm. Populární sorta, podobně jako zpěvák.
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
D1148 JUST AS I AM – Carpenter 07,TET,EV,E,RE. Orchideově purpurové, téměř 17
cm velké květy mají tmavě purpurový prstenec a teké okraje, které jsou navíc jemně zlatě
lemované, hrdlo je zelené. Hrubě zřasené květy mají zvláštní formu a vystouplé středové
papily. Výška 70 cm. Majestátní kultivar!
1 kus 130 Kč, 3/350 Kč.
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D1158 LAVENDER BLUE BABY

D1554 LADYBUG SWEEEET
D1150 KEY TO TREASURES
D1150 KEY TO TREASURES – Carpenter 05,TET,EV,EM,RE. Perlově růžové, 15
cm velké květy mají velké červené oko s malým zeleným hrdlem, nařasené okraje jsou
červeně lemované. Skvělý druh.
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
D1554 LADYBUG SWEEEET – Hansen 09,TET,EV,M,RE. Cukrově sladce růžové,
13 cm velké květy, krémově růžové okraje petálů a lemování pistáciově zeleného hrdla.
Květ jsou úžasně zřasené, mají skvělou reliéfově vystouplou texturu a voskovitou
substance. Super na záhonech! Podle názvu opravdu taková slaďoučká beruška.
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
D1158 LAVENDER BLUE BABY – Carpenter 96,DIP,DOR,EM,RE. Purpurově modré, až
13 cm velké květy s levandulově modrým prstencem, nádherně zvlněné okraje mají tenký
fialový lem a levandulově modré konce, hrdlo je zelené. Výborná substance a hrubá textura.
Výška 72 cm. HM’01, AM’042. Stoutova medaile 2007. Voňavá modrá denivka!
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
D0537 LEONARD BERNSTEIN – Kirchhoff 91,TET,EV,RE. Jasně červený self
s vlasově uzoučkým krémovým lemem, žlutě zelené hrdlo, 14 cm velké květy. Výška 65
cm. JC’92, HM’96. Vysoká červená odrůda.
D0537 LEONARD BERNSTEIN 1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
D0098 LEONIDAS – Harris-Benz 88,TET,DOR. Odrůda s obřími, až 20 cm velkými
květy. Barva je citrónově žlutá s tuhou substancí květů a s jehličkově zkadeřenými
okraji. Výška 70 cm. Velmi ceněná.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
D1166 LIEGE AND LIEF – Lambertson 07,TET,SEV,EM,RE. Středně purpurové, 14 cm
velké květy se středně purpurově modrým prstencem, okraje petálů jsou tmavší s tlustým
bílým zoubkováním, hrdlo je zelené. Výška 71 cm, 20 poupat, 3 větve. Třásnitá novinka.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
D1167 LIES AND LIPSTICK – Kinnebrew 04,TET,SEV,EM,RE. Světlounce růžové
14 cm květy mají svítivě červené oko v jehož trojúhelníkovém středu je zelené hrdlo.
Velmi zvlněné okraje jsou silně červeně lemované, jemně růžově krajkované. Výška 54
cm, 22 poupat na stvolu. Podmanivá odrůda.
1 kus 140 Kč, 3/380 Kč.
D2339 LOUISE BOYD – Boykin 97,TET,EV,EM,NOC. Nokturální typ se světle
orchideově růžovými květy se šsrtresky zeleným hrdlem a zřasenými okraji petálů.
Výška 50 cm. Nádherný blend s 15 cm velkými květy.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
D2339 LOUISE BOYD

D1166 LIEGE AND LIEF

D1167 LIES AND LIPSTICK

56

D0098 LEONIDAS

D0273 LUXURY LACE
D0417 MIDNIGHT DYNAMITE
D0273 LUXURY LACE – Spalding 59,DIP,DOR. Druh s až 18 cm velkými, světle
růžovými květy typu self se žlutě zbarveným hrdlem. Výška 80 cm. HM’59, AM’62,
Stoutova medaile 1965. Akční cena!
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
D0417 MIDNIGHT DYNAMITE – Carpenter 02,DIP,EV,RE. Temně purpurové, 12 cm
velké květy mají téměř černě purpurové oko a výrazné zelené hrdlo, kulatá forma květů.
Opakuje květenství. Výška 50 cm.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
D0132 MOONLIT MASQUERADE – Salter 92,TET,DOR,RE. Odrůda s téměř 16 cm
velkými, skoro bílými květy a velmi tmavě vybarveným purpurovým prstencem. Hrdlo je
zelené, směrem k prstenci přechází přes žlutou a červeně purpurovou. Květy jsou zvlněné,
výška 70 cm. Odrůda je zvláštní tím, že jako jedna z prvních kvete a jako jedna z posledních
dokvétá. Totálně krásný kultivar. JC’92, HM’99, AM’02, Stoutova medaile 2004.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
D1190 MOUNTAIN WILFLOWER – Stamile 09,TET,DOR. Orchideově purpurové, 14
cm velké květy mají tmavě vínově purpurově lemované okraje petálů se zlatými jehličkami
a vínově purpurový prstenec nad nádherně tónovaným zeleným hrdlem. Výška 70 cm,
až 50! poupat nesených na 7-mi násobně větvených stoncích. Orchideokvětá novinka.
1 kus 160 Kč, 3/440 Kč.
D1541 MOUSSAKA – Heemskerk 11,TET,SEV,M,RE. Květy jsou 15 cm velké,
krémově bílé s velkým, temně purpurovým prstencem a okraji petálů, které jsou pěkně
zřasené, hrdlo je zelené. Výška 60 cm. Parádní novinka. Akční cena!
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
D0284 NILE CRANE – Munson 78,TET,EV,RE. Světle a tmavě levandulové,
dvojtónové 13 cm velké květy (typ bikolor), zelené hrdlo, krémový střed. Výška 65 cm.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
D2340 NIPPON – Heemskerk 20,TET,DOR,EM,RE. Téměř 16 cm velké květy jsou
béžově bílé s velkou a kontrastní zónou rudých očí a s jemnými rudými lemy nařasených
petálů. Vypadají jako japonská vlajka! Novinka 2021.
1 kus 170 Kč, 3/450 Kč.
D1197 NO GREATER LOVE – Carpenter 07,TET,EV,RE. Velmi vonné, 16 cm velké
květy jsou míchaně růžové s velkým krémově žlutým vodoznakem a silně zřasenými
žlutými okraji, zelené hrdlo. Výška 66 cm, 26 poupat, 4 větvení. Překrásná sorta.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
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D2345 ORANGE NASSAU

D1201 OPEN MY EYES
D0355 OLIVE BAILEY LANGDON
D0355 OLIVE BAILEY LANGDON – Munson 74,TET,SEV,RE. Sytě purpurový self
s 13 cm velkými květy skvělé substance, manšestrové textury a zvlněnými okraji petálů,
olivově zelené hrdlo. Výška 65 cm. JC’74, HM’77, AM’80. Stále výborný druh!
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
D1201 OPEN MY EYES – Grace 01,TET,EV,E. Světle oranžové, 14 cm velké květy
s velkým, srdcovitě tvarovaným prstencem okolo zeleného hrdla, široce lemované okraje
jsou středně zřasené. Výška 57 cm, 25 poupat, 3 větve. Naprosto perfektní sorta! HM‘07.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
D2341 ORANGE ARTIST – Heemskerk 21,TET,SEV,EM,RE. Zlatě žluté, 15 cm velké
květy s velikým, burgundsky vínovým okem a také precizně lemovanými okraji, hrdlo je
zelené s výtryskem bílých středových linek. Výška 65 cm. Novinka 2021.
1 kus 150 Kč, 3/420 Kč.
D2345 ORANGE NASSAU – Heemskerk 20,DIP,DOR,M,RE. Velmi zřasené, 14 cm
velké sytě pomerančově oranžové květy s malým zeleným hrdlem. Výška 60 cm.
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
D1613 OUTSTANDING – Heemskerk 15,TET,SEV. Práškově růžové, 15 cm velké
květy mají tlumeně červený prstenec a zřasené okraje petálů, hrdlo je jablkově zelené.
D2341 ORANGE ARTIST Vybarvený jak papoušek. Výška 60 cm. Skvělá novinka.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
D1433 PANAMA CITY – Trimmer 10,TET,EV,EM,RE. Levandulově růžový blend
s tmavě švestkově červeným prstencem okolo zeleného hrdla. Okraje jsou dvou barevně
lemované – barvou prstence se zlatou pikotáží. Až 17 cm velké květy vysoké substance,
28 poupat, 3 větve na stolech 80 cm délky. Úžasná sorta.
1 kus 130 Kč, 3/350 Kč.
D1660 PANDORA’S BOX – Talbott 80,DIP,EV,EM,RE. Stále velmi ceněná odrůda s 10
cm velkými, krémově bělavými třpytícími květy s výrazným purpurovým prstencem,
bledě zelené hrdlo. Výška 50 cm. JC’80, HM’84, AM’87.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
D2343 PLAYMATE – Heemskerk 21,TET,SEV,EM,RE. Světle béžově oranžové, až 18
cm velké květy mají kontrastní burgundsky vínově purpurové oko okolo malého zeleného
hrdla, zřasené okraje jsou burgundsky lemované. Výška 65 cm. Silně voní. Novinka 2021.
1 kus 140 Kč, 3/380 Kč.
D0361 ROCKET CITY – Hardy 87,TET,DOR. Sladce oranžově žlutá s oranžově
červeným, páleným prstencem, žlutými hrdlem a světle žlutými linkami, 15 cm velké
květy, výška 70 cm. Žhavě oranžová sorta.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
D2343 PLAYMATE
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D1613 OUTSTANDING

D1449 SPACE WARP
D1248 SHERRY CANDY
D1248 SHERRY CANDY – Stamile 07,TET,EV,E,RE. Orchideově růžové 14 cm velké
silně vonící květy mají fuchsiově levandulové oko a okraje velmi zvlněných petálů. Oko
i okraje mají zvýrazněnou konturu, vybarveny jsou rovněž i zadní petály. Z křížení Rock
Solid x Zahadoom. Orchideová denivka. Skvěle opakuje květenství.
1 kus 90 Kč, 3/270 Kč.
D1641 SIMMON’S OVERTURE – Heemskerk 12,TET,SEV,RE,M. Tmavě slézově
růžové, jemně zřasené a vonné, 15 cm velké květy mají leskle a tmavě purpurový
prstenec a okraje petalů, hrdlo je ananasově žluté. Výška 80 cm. Excelentní novinka.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
D1447 SONG OF THE EMPIRE – Carpenter 04,TET,SEV,M,RE. Meruňkově zlatý
self s 15 cm velkými květy, které mají silnou voskovou substancí a krabatou texturou
s vystouplým reliéfem. Výška 70 cm, 45 cm, 4 větvení. HM 2011. Perfektní odrůda.
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
D1449 SPACE WARP – Stamile 10,TET,EV,EM,RE. Orchideově levandulové, 14 cm velké
květy mají kontrastní orchideově purpurový prstenec okolo zeleného hrdla, zřasené okraje jsou
orchideově purpurové. Výška 75 cm, 40 poupat, 5 větvení. Fantasticky vybarvená sorta!
1 kus 150 Kč, 3/400 Kč.
D1256 SPACECOAST BEHAVIOR PATTERN – Kinnebrew 07,TET,EV,E,RE.
Krémově růžové, 15 cm velké květy s purpurovou pikotáží a zajímavě vykrajovanou
středovou zónou (po matce Spacecoast Seashell). Vykrajované hrdlo je zeleně tónované
se žlutými paprsky, vybarvené jsou i zadní petály. Výška 80 cm, 22 poupat, 3 větvení.
HM 2009. Pochází ze Spacecoast Sea Shell. Další významná inovace. Specialitka!
1 kus 160 Kč, 3/440 Kč.
D1235 SPACECOAST SEA SHELL – Kinnebrew 04,TET,EV,EM,RE. Opravdu
přelomově vybarvená denivka. Květy jsou velké 14 cm. Základní barva je krémově
růžová, malé zelené hrdlo a velký krémový střed ohraničený purpurovým vykrajovaným,
při okrajích rozpitým prstencem. Lehce nařasené okraje jsou purpurově lemované.
Vybarvené jsou i zadní petály. Výška 70 cm. HM 2006, AM 2009.
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
D1286 SPACECOAST SHARP TOOTH – Kinnebrew 03, TET, EV, E, RE. Slézově purpurové
14 cm velké květy, nazelenalé hrdlo je velké, málo obvyklé bílé zoubkování na okrajích všech
petálů každého květu. Výška 56 cm, 18 poupat, 3 větvení. HM‘05. Pozoruhodná sorta.
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
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D1301 SPECIAL CANDY

D1293 SPACECOAST SWEET EYE – Kinnebrew 03,TET,EV,EM,RE. Světle
magnóliově růžové, 12 cm velké květy mají malé nazelenalé hrdlo a velké, karmínově
růžové oko a pikotáž jemně zřasených okrajů petálů s tenkou světlou konturkou. Výška
64 cm, 25 poupat a 4 větve. Akční cena!
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
D2344 SPACECOAST WHITE OUT – Kinnebrew 01,TET,SEV,E,RE. Nádherné, béžově
bílé, až 17 cm velké květy mají jemně krémově napuštěné a zřasené okraje a tmavě zelené hrdlo.
Výška 60 cm. Velmi raně vykvétá a brzo opakuje znovu květenství. Velmi kvalitní denivka.
1 kus 140 Kč, 3/380 Kč.
D1301 SPECIAL CANDY – Stamile 07, TET,EV,EM,RE. Krémové květy se super
substancí jsou 11 cm velké s kontrastním fialově modrým okem a zřasenými okraji
zvlněných petálů s jemnými bílými ochmýřenými zoubky, hrdlo je zelené. Pikotáž i oko
vytvářejí koncové motýlí aplikace. HM 2012, AM 2017. Z křížení Rock Solid x Calling
All Angels. Několikrát silně remontuje. Butterfly typ.
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
D0434 THUNDERING OVATION D1451 STIPPLED STATEMENT – Lambertson 07,TET,SEV,E,RE. Světle
fialové, 14,5 cm velké květy s fialově modrým prstencem a lemováním okrajů petálů
s vyčnívajícími bíle zlatým zoubkováním, zelené hrdlo. Výška 70 cm. Senzační sorta.
1 kus 140 Kč, 3/380 Kč.
D0188 STRAWBERRY CANDY – Stamile 89,TET,SEV,RE. Karafiátově růžové květy
s výrazným jahodově červeným prstencem a pikotáží zvlněných, 11 cm velkých květů,
které jsou pravidelně uspořádány. Hrdlo je žluté a zelené. Výška 65 cm, velmi dlouho
kvete a je velmi populární. Jedna z nejlepších okatých denivek.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
D0321 SWEET HOT CHOCOLATE – Heemskerk 02,TET,SEV,M,RE. Zvláštně vybarvené,
čokoládově červené, 13 cm velké květy mají zelené hrdlo s výrazným žlutým ohraničením.
Květy jsou krásně tvarované. Výška 75 cm. Unikátní barva! Nejlepší hnědá denivka!
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
D0434 THUNDERING OVATION – Carr 00,TET,EVE,RE. Sytě ultra fialové, 13 cm velké
květy mají zlatožluté okraje velmi hrubě zvlněných okrajů. Tónované zelené a žluté hrdlo
s bílými středovými čárkami. Opakuje květenství. Výška 55 cm, 20 poupat, 3 větvení.
D0188 STRAWBERRY CANDY 1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
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D0367 UNCHARTERED WATERS D1665 VICTORIAN GARDEN HEAVEN APPLAUSE D1359 YESTERDAY TODAY AND TOMORROW
D1461 TYGER RIVER – Seman-Hensley 05,TET,SEV,M,RE. Velmi sytě pomerančově
vybarvené, 15 cm velké květy mají kontrastní rudě zbarvený prstenec, olivové hrdlo
a jemně nařasené červené okraje petálů. Výška 90 cm. Parádní oranžová sorta! Velmi
bohatě kvete. Na záhonech nelze prostě přehlédnout. Akční cena!
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
D0367 UNCHARTERED WATERS – Moldovan 96,TET,SEV,RE. Orchideově fialový
blend, 16 cm velké, jemně zřasené květy mají tmavší fialově purpurové halo a citrónově
zelené hrdlo. Výška 70 cm. Vynikající sorta.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
D1665 VICTORIAN GARDEN HEAVEN APPLAUSE – Broker 07,TET,SEV,E.
Krémové až bělavé, 15 cm velké jemně zřasené květy mají velmi zvláštní několika
řadové až trhané oko ve směsi kaštanových a modrých linek velmi variabilního
provedení. Hrdlo je zelené se žlutým lemem, zadní petály jsou narůžovělé. Výška 75 cm,
20 poupat, 5 větvení. Bizarní! Akční cena!
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
D1615 VILLA VANILLA – Heemskerk 14,DIP,SEV,RE. Krémově bílé, 13 cm velké
květy mají velmi zřasené a krajkované okraje petálů, žluté hrdlo. Vynikající substance
D1642 WHOOPY
tvarově plošších květů. Výška 55 cm, 20 poupat, 3 větve. Velmi kvalitní novinka.
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
D1642 WHOOPY – Heemskerk 13,DIP,SEV,E,RE. Temně purpurově rudé, 12 cm
velké, zřasené květy mají uhlově černý prstenec, tmavě zelené hrdlo. Výška 50 cm.
Velmi raná unikátní novinka.
1 kus 140 Kč, 3/380 Kč.
D1353 WINTER MASQUERADE – Salter 93,TET,SEV,EM,RE. Krémově bílé, 15 cm
velké květy mají levandulově fialovou středovou zónu okolo zeleného hrdla. Výška 70 cm.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
D0668 WINYAH SUMMER – Roycroft 00, TET, SEV, RE. Orchideově růžové, 15 cm
velké květy, velký tmavý vínový prstenec, zeleně žluté hrdlo. Výška 75 cm. Voňavá denivka.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
D1359 YESTERDAY TODAY AND TOMORROW – Carpenter 05,TET,EV,EM,RE.
Čistě levandulové, 14 cm velké květy s purpurově modrým prstencem, která je stejně
jako třepenité okraje fialově lemovaný, jantarově zelený střed. Výška 70 cm. A podle
názvu vás tato denivka zaujme, podobně jako film – Včera, dnes a zítra.
1 kus 110 Kč, 3/300 Kč.
D9901 KOLEKCE OSVĚDČENÝCH ODRŮD – každá jiná. 5 kusů 130 Kč, 10 kusů 240 Kč.
D1353 WINTER MASQUERADE
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D1616 BOWL OF CREAM
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D1011 ANGELIC GRIN

PLNOKVĚTÉ DENIVKY

Kultivary s květy plnými a to jak miniaturní, tak i velkokvěté. Svým tvarem často
připomínají květy růží – od moderních až po staré anglické čajové hybridy. Na záhonech
jsou vysoce atraktivní!
D1011 ANGELIC GRIN – Joiner 92,DIP,DOR,RE. Světle lososově růžové, 14 cm
velké vonné a plné květy, žlutě zelené hrdlo. Výška 50 cm.
1 kus 110 Kč, 3/300 Kč.
D1616 BOWL OF CREAM – Heemskerk 13,DIP,SEC,RE. Krémově žlutý self se silně
zřasenými petály výborné substance. Květy jsou 14 cm velké, pravidelně plné a silně
voní. Výška 50 cm, 16 poupat. Vynikající novinka.
1 kus 110 Kč, 3/300 Kč.
D0923 BURGUNDY LOVE – Heemskerk 11,TET,SEV. Poloplné, 14 cm velké květy
symetrického tvaru jsou burgundsky rudé s tmavším vodoznakem a okraji petálů, střed
je zelený. Výška 55 cm, 20 poupat.
1 kus 110 Kč, 3/300 Kč.
D2069 CONGO CORAL D1618 CANDLELIGHT DINNER – Heemskerk 13,TET,DOR,RE. Růžový a krémový
blend. 14 cm velké, velmi plné květy mají tuhé petály vykvétají na pevných stoncích 65
cm délky. Perfektní plnokvětá novinka. Voní!
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
D2069 CONGO CORAL – Kirchhoff 90,DIP,SEV,EM,RE. Lehce vonící květy jsou
korálově lososové, mají 14 cm v průměru, žlutozelené hrdlo a tenký, červeně hnědý
prstenec. Výška 55 cm.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
D0051 DOUBLE AWE – Miles 81,DIP,DOR,M. Plnokvětá odrůda se 16 cm velkými
květy v tlumeně žlutém odstínu s hnědým středem. Výška 90 cm. Stále výborná!
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
D0053 DOUBLE DREAM – Brown 78,DIP,SEV,EM. Odrůda s 12 cm velkými,
okrouhle tvarovanými a velmi plnými, broskvově zbarvenými květy s nepatrně
rumělkově zbarveným hrdlem. Odrůda je velmi raná, 60 cm vysoká a bohatě kvete.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
D0054 DOUBLE FIRECRACKER – Brown 78,DIP,DOR,RE. Jasně červené, okrouhlé
květy jsou velmi plné se žlutě zeleným středem a mají 13 cm v průměru. Raná odrůda.
Výška 60 cm. HM’83.
D0051 DOUBLE AWE 1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
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D1618 CANDLELIGHT DINNER

D0769 DOUBLE IMAGE
D0526 DOUBLE POMPON
D0769 DOUBLE IMAGE – Stamile 03,TET,EV,E,RE. Intenzívně vonící 15 cm velké
květy jsou sytě růžové míchané s tmavším růžovým vodoznakem, velmi plné. Stvoly
jsou vysoké 68 cm a mají až sedminásobné větvení s 50 poupaty! Kvete velmi raně.
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
D0526 DOUBLE POMPON – Miles 72,DIP,DOR,RE. Nádherně lososově růžový
blend. Květy jsou velmi plné a mají 15 cm v průměru, zajímavě tvarované. Výška 85
cm. Míchaná plnokvětá odrůda.
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
D0055 DOUBLE RIVER WYE – Kropf 82,DIP,EV,M. Pastelově světle žluté, 14 cm
velké květy jsou jednobarevného provedení typ self), elegantně plné a v hrdle zelené.
Výška 80 cm, středně raný. HM’09.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
D2138 DOUBLE VANILLA DELIGHT – Stamile-Pierce 11,TET,EV,EM,RE.
Polychromové, 15 cm velké plné květy s medovým nádechem. Výška 80 cm, 30 poupat
a 5 větví. Extravagantní plnokvětá voňavá odrůda.
1 kus 220 Kč.
D0443 DOUBLELICIOUS – Heemskerk 05,DIP,SEV. Základní barva velmi plných,
13 cm velkých květů je mandarínkově oranžová se žlutým žilkováním (blend). Okvětní
plátky jsou tuhé a zvlněné. Výška 55 cm.
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
D2310 DYNAMIC DUO – Kinnebrew 00,TET,EV,EM,RE. Tříslově zlatě žlutý blend,
17 cm velké, velmi plné květy. Výška 70 cm.
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
D2172 EASY SPIRIT – Stamile-Pierce 11,TET,EV,EM,RE. Vonné, 15 cm velké květy
jsou slézově růžové, velmi sytého odstínu, petály jsou jemně zřasené, kontrastní zeleně
žlutý střed. Výška 80 cm, 30 poupat, 4 větve. U plných parádní barva!
1 kus 200 Kč.
D2070 EGG YOLK – Heemskerk 12,DIP,DOR,M. Žloutkově žluté, 17 cm velké, jemně
nařasené květy uniformního vybarvení a velmi sytého odstínu, hrdlo je světle oranžové. Výška
80 cm. Bohatě kvete se 100% plnými květy.
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.

D2070 EGG YOLK

D0443 DOUBLELICIOUS

63

D0055 DOUBLE RIVER WYE

D2138 DOUBLE VANILLA DELIGHT

D2172 EASY SPIRIT

D2310 DYNAMIC DUO

lukonbulbs@mybox.cz

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

D0345 FRANCES JOINER

D0689 FOREVER JUNG
D0781 FLAMENCO CHRISTMAS
D0781 FLAMENCO CHRISTMAS – Stamile 02,TET,EV,RE. Velmi vonné květy jsou
sytě karmínově červené, 15 cm velké, velmi pěkně plné, hrdlo je zelené, žlutě lemované.
Výška 70 cm. Kvete raně. Novinka.
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
D0689 FOREVER JUNG – Hemskerk 08,DIP,DOR,RE,EM. Máslově žluté, elegantně
zvlněné a plné květy uniformního vybarvení jsou 15 cm velké. Výška 65 cm.
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
D0345 FRANCES JOINER – Joiner 88,DIP,SEV,M,RE. Až 14 cm velké, atraktivně
plné květy vynikající substance jsou růžově tónované (typ blend). Výška 60 cm. JC’88,
HM’92, AM’95. Voňavá plná.
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
D0691 HIGHLAND LORD – Munson 83,TET,SEV,RE. Jednobarevné, svítivě červené
poloplné květy s průměrem 13 cm mají citrónově žluté hrdlo a jemnou světlou ořízku
petálů. Výška 55 cm. HM’85. Vzácná pěkná sorta.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
D0380 JOCKEY CLUB D1619 IKEBANA STAR – Heemskerk 12,DIP,DOR,RE. Světlounce pastelově
lososově růžové, velmi uspořádaně plné, 14 cm velké květy mají bělavé okraje. Tuhé
květy připomínají staré amglické čajové růže. Výška 55 cm.
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
D0348 JEAN SWANN – Joiner 93,DIP,SEV,RE. Krémově žluté, 15 cm velké, velmi
plné a vonné květy jsou záhy téměř bílé, jako květy kamélií. Výška 80 cm. HM’96.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
D0380 JOCKEY CLUB – Saxton 72,DIP,DOR,M. Purpurově fialové květy se zeleně
žlutým středem, tmavě purpurovým prstencem a bílými středovými linkami. Květy jsou 13
cm velké, velmi dobré substance s poloplnými středy a sametovou texturou. Výška 50 cm.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
D0465 LACY DOILY – Heemskerk 08,TET,SEV,RE. Krémově růžové, velmi plné,
14 cm velké květy s velmi zvlněnými okraji a žlutě zeleným středem. Výborná textura
a tuhost květů. Výška 50 cm. Novinka.
1 kus 80 Kč, 3/21 Kč.
D0465 LACY DOILY
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D0691 HIGHLAND LORD
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D1619 IKEBANA STAR

D2292 MANDARIN CORSAGE
D2087 MARION TYUS
D2332 LONGFIELDS MAXIM – Heemskerk 06,DIP,DOR,N,RE. Zvláštně plné, až 20 cm
velké vonné květy jsou zlatě žluté s tmavšími žilkami okolo zeleného hrdla. Výška 90 cm.
Na záhonech nepřehlédnutelný.
1 kus 110 Kč, 3/300 Kč.
D2292 MANDARIN CORSAGE – Stamile 06,TET,DOR,EM,RE. Mandarínkově
červené z 99% plné květy se zeleným hrdlem. Výška 65 cm, 25 poupat, 5 větvení
a 13,5 cm velké, zajímavě tvarované a lehce zvlněné květy. Pěkná sorta.
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
D2087 MARION TYUS – Eller 06,TET,EV,E,RE. Vonné, pěkně plné květy neobvyklého
tvaru jsou 14 cm velké, základní barva je purpurová s tmavší zónou a zeleně žlutým
hrdlem. Pochází z populární odrůdy Night Embers. Výška 65 cm, přes 20 poupat,
3 větvení. HM 10.
1 kus 180 Kč, 3/480 Kč.
D1188 MOSES FIRE – Joiner 98,TET,DOR,EM,RE. Signálně červený self, zelený terč
a jemná zlatá ořízka petálů, 15 cm velkých zvlněných květů. Výška 66 cm, 20 poupat,
3 větvení. HM’01, AM’05. Kvalitní plnokvětá sorta.
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
D0375 NIGHT EMBERS – Stamile 97,TET,SEV,RE. Tmavě třešňově červené,
11 cm velké květy jsou velmi plné, zvlněné a se stříbřitě bílými okraji, zelený jícen,
voní. Výška 75 cm. Ida Munson Award – cena roku 2007 pro plnokvětou denivku.
Vynikající odrůda.
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
D0563 PATRICIA JOJO – Heemskerk 06, DIP, SEV, RE. Plné a vonné, 15 cm velké
květy jsou svítivě zlatě žluté. Výška 70 cm. Voňavá plnokvětá denivka.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
D0839 OUTRAGEOUS FORTUNE – Stamile 02,TET,EV,M,RE. Vonné, 15 cm velké,
poměrně slušně plné květy mají rumělkově červenou barvu s jemně nařasenými tence
zlatými okraji petálů. Výška 80 cm. Atraktivní denivka.
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
D1644 PAPRIKA FLAME – Heemskerk 12,DIP,SEV. Paprikově červený, pěkně plný
blend s tmavším středem a nervaturou tuhých, pěkně zřasených květů.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
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D2311 REDICULOUS
D0427 SCHNICKEL FRITZ
D0855 RACHAEL MY LOVE – Talbott 83,DIP,EV,RE. Velmi vonné, 15 cm velké plné
D0302 ROSWITHA květy jsou sytě žluté se zlatou infúzí. Výška 45 cm. JC’83, HM’88, AM’91.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
D2311 REDICULOUS – Heemskerk 18,TET,DOR,M. Rumělkově červené, 15 cm
velké plné květy se silnou substancí petálů, které jsou tenounce stříbřitě lemované.
Výška 65 cm. Výborná novinka.
1 kus 140 Kč, 3/380 Kč.
D0302 ROSWITHA – Trimmer 92,DIP,DOR. Denivka se světle broskvově růžovými, 8 cm velkými
plnými květy, které mají poutavé purpurové středy. Raná, výška pouze 38 cm. HM’99, AM’03.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
D1247 SHELTON HOLLIDAY – Kinnebrew 05,TET,SEV,E,RE. Velmi plné, třešňově
červené květy mají žluté středy. Výška 76 cm, 30 poupat a 4-násobné větvení.
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
D0427 SCHNICKEL FRITZ – Kirchhoff 96,DIP,DOR,RE. Světle krémově lososová,
velmi pěkně plná, hrdlo zelené. Výborná substance zvlněných, 13 cm velkým květů.
Výška 40 cm. Velmi otužilá. HM’01, AM’05. Ida Munson Award – cena roku 2004 pro
plnokvětou denivku. Vysoce hodnocená denivka.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
D0311 SILOAM DOUBLE CLASSIC – Henry 85,DIP, DOR. Pastelově růžový self, 13
cm velké a velmi voňavé květy jsou velmi plné. Středně raný, výška 40 cm. Osvědčená
D1247 SHELTON HOLLIDAY odrůda, bohatě kvete, odolná. JC’85, HM’88, AM’91, SM’93.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
D2312 SILOAM DOUBLE SUCCESS – Henry 92,DIP,DOR,EM. Korálově lososové,
13 cm velké květy mají do krémova laděné okraje, jsou pěkně plné a příjemně voní.
Výška 50 cm. Velice pěkná plnokvětá denivka.
1 kus 140 Kč, 3/380 Kč.
D1298 SPACECOAST TWICE IS NICE – Kinnebrew 06,TET,EV,RE. Meruňkově
růžový blend se 14 cm velkými, z 90% plnými květy, které jsou v hrdle zelené a na
okrajích petálů silně nařasené. Výška 55 cm, 24 poupat, 3 větvení. HM 2008.
1 kus 150 Kč, 3/400 Kč.
D1299 SPACECOAST TWO EYED JACK – Kinnebrew 07,TET,SEV,EM,RE.
Smetanově krémové, 15 cm velké květy jsou pěkně plné s purpurovým okem a pikotáží.
Výška 60 cm. Plnokvětá novinka.
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
D1620 SUSAN PRITCHARD PETIT – Petit 02,TET,SEV,RE. Růžově purpurové. Velmi
plné a zřasené 15 cm velké květy mají růžový vodoznak okolo zeleného hrdla, okraje jsou
zlatě lemované a mírně zoubkované. Výška 50 cm. HM’04. Nádherná plnokvětá sorta.
1 kus 130 Kč, 3/350 Kč.
D1622 TIGER BLOOD – Heeskerk 14,TET,DOR,EM,RE. Obří, až 17 cm velké květy jsou vanilkově
D0855 RACHAEL MY LOVE krémové s velkým burgundsky rudým středem a okraji zřasených petálů. Ve středech vytváří často
drobné petaloidy a vytváří dojem plnokvětosti. Výška 70 cm, 20 poupat, 3 větve. Líbivá novinka.
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
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D1620 SUSAN PRITCHARD PETIT
D1622 TIGER BLOOD
D2103 TRUFFLICIOUS – Kirchhoff 06,TET,EV,E,RE. Velmi pěkně formované, 14 cm velké
květy jsou pastelově růžově krémové se zlatým prstencem okolo zeleného hrdla. Výška 70 cm,
4 větvené, 25 poupat i více. HM 2011. 100% plných květů. Jedna z nejlepších plných denivek.
1 kus 150 Kč, 3/400 Kč.
D1621 UNLOCK THE STAR – Petit 06,TET,SEV,RE. Levandulově růžové, elegantně
plné, 15 cm velké květy mají velké zlatě žluté středy a zoubkované lemování okrajů
všech petálů. Výška 60 cm. Vynikající plná.
1 kus 130 Kč, 3/350 Kč.
D0790 VOODOO DANCER – Peat 01,TET,SEV,ML,RE. Černě purpurový self,
kontrastní zelené hrdlo, z 80% plné a také voňavé květy mají 14 cm v průměru. Výška
60 cm, 20 poupat, 3 větvení. Exotická novinka.
1 kus 120 Kč, 320 Kč.
D0492 WALLY – Howard 91,DIP,DOR. Třešňově červená, 14 cm velké, velmi plné květy
jsou jednotného vybarvení (typ self), okraje petálů jsou jemně zvlněné. Výška 55 cm. HM’94.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
D0438 YELLOW SUBMARINE – Heemskerk 06,DIP, DOR. Žlutá ponorka! Velmi
plné květy jsou sytě žluté, 15 cm velké, okraje jsou lehce kolorované. Výška 70 cm. Plné
květy připomínají plné květy žlutých anglických růží. Akční cena!
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
D0705 YOUR ANGEL – Heemskerk 11,TET,SEV,RE. Jemně zvlněné krémově růžové,
16 cm velké plné květy mají výrazný tmavě purpurový prstenec a žluté hrdlo. Výška 55
cm. Super plná sorta. Akční cena!
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
D9914 KOLEKCE PLNOKVĚTÝCH ODRŮD – každá jiná. 5 kusů 190 Kč.
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D1645 APPLIQUE

PAVOUKOVITÉ DENIVKY

Mají užší okvětní lístky, často na konci stočenými. Hvězdicové druhy se nazývají UFO,
klasické pavoukovité SPIDER a druhy se stočenými petály CRISPATA CASCADE.
Tyto druhy jsou často i vyšší než 1 metr a květy mají velké od 17 do 25 cm. Stávají se
velmi populárními. Na záhonech vysoce efektní!
D1645 APPLIQUE – Stamile 03,ET,EV,RE,EM. Velmi pěkná pavoukovitá forma 25
cm velkých květů, které jsou zastřeně purpurově levandulové v dvojtónovém provedení,
velký a kontrastní žlutá středová aplikace a vodoznak, jabkově zelené hrdlo. Výška 75
cm. Excelentní sorta!
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
D0008 AUTUMN RED – Smith 51,DIP,DOR. Starší, ale velmi osvědčená odrůda.
Velké květy jsou temně oranžově červené se světlejším středem. Výška 80 cm, velmi
bujně roste. Spider pavoukovitý) typ.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
D1669 AZURE WINGS – Stamile 06,TET,EV,EM,RE. Orchideově levandulový bikolor se
zeleným hrdlem a s květy 27 cm velkými! Výška 1 metr, 45 poupat, 6 větvení. Impozantní!
D0911 BEN BACHMAN 1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
D0911 BEN BACHMAN – Bachman 01,DIP,SEV. Žlutý self s nazelenalým středem, 18
cm velké spider květy. Výška 80 cm, 16 poupat. HM’08. Velmi dlouho kvete. Ufo crispate.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
D1623 BLACK ARROWHEAD – Roberts 02,DIP,SEV. Světle slézově purpurové,
skoro 20 cm velké květy mají velký světle žlutý střed s tmavě purpurovým prstencem
a výraznými bílými středovými ryskami. Výška 85 cm, 30 poupat, 3 větvení. HM 2010.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
D1377 BOTTLE ROCKET – Stamile 08,TET,EV,E,RE. Přes 20 cm velké tence
pavoukovité, světle oranžové květy s kaštanově červeným protáhlým prstencem, jemně
zoubkované okraje. Výška 1 metr. Impozantní spider!
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
D2071 BREATH OF BLUE AIR – Clement 04,DIP,DOR,EM,RE. Levandulově purpurové,
15 cm velké květy neobvyklého tvaru, fialový vodoznak a nazelenalé hrdlo. Výška 80 cm.
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
D1056 BROOKLYN TWIST – Lambertson 98,TET,SEV,RE. Fialově červený self spider,
velké řepkově žluté oko, průměr květů 22 cm. Výška 70 cm, 20 poupat, 3 větve. HM’06.
D1623 BLACK ARROWHEAD 1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
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D2163 DIMENSIONAL SHIFT

D1056 BROOKLYN TWIST
D0452 CARRICK WILDON
D0587 CAMEROON NIGHTS – Trimmer 96,TET,EV,RE. Velmi tmavě purpurový
polospider se zeleným hrdlem a s 20 cm velkými květy. Výška 90 cm. HM 2001.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
D2208 CAPTAIN AMERICA – Gosard 10, DIP,DOR,M,RE. Temně rudé, 19 cm velké
květy s velmi úzkými petály a kontrastním tmavě zeleným středem. Výška 110 cm, 22
poupat, 4 větvení. Kvalitní spider.
1 kus 220 Kč.
D0452 CARRICK WILDON – Goldner 87,TET,DOR. Pavoukovité, až 20 cm velké
květy jsou sytě mangově oranžové s velkou, kanárkově žlutou hvězdou. Výška 75 cm.
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
D0044 CRIMSON PIRATE – Sass 51,DIP,DOR. Jasně krvavě červené květy mají
neformální tvar a světlejší hrdlo. Starší denivka, která vitálně roste a bohatě kvete
uprostřed sezóny. Výška 75 cm. Klasika. Akční cena!
1 kus 40 Kč, 3/10 Kč.
D1067 CROSSFIRE HURRICANE – Lambertson 05,TET,SEV,E,RE. Tmavě
purpurově fialový a světle purpurově fialový bitone spider s 18 cm velkými květy, které
mají černě purpurový prstenec se zeleným hrdlem, okraje jsou bíle zoubkovány. Výška
84 cm, 20 poupat, 3 větvení. Semenáč z Eight Miles High, zařazen do skupiny Ufo
crispate. UFO denivka.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
D1069 DEBARY CANARY – Stamile 07,TET,EV,EE,RE. Velmi raný kanárkově žlutý
self spider s dokonale rozprostřenými petály. Květy jsou 19 cm velké a na 9-ti násobně
větvených stvolech impozantní délky 130 cm je až 50 poupat.
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
D1624 DESERT ICICLE – Roberts 95,DIP,SEV,EM. Elegantní, 20 cm velké květy
se otevírají jako krémově bílé, v hrdle zelené a konce jsou narůžovělé. Typické ufo
crispate. Výška 90 cm, příjemně voní. Neotřelá krása!
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
D2163 DIMENSIONAL SHIFT – Hartsell 07,TET,SEV.EM,RE. Chromově žluté,
18 cm velké květy purpurovým prstencem a okraji petálů, které jsou bohatě posety
chromově žlutými zoubky. Parádní sorta!
1 kus 150 Kč, 3/400 Kč.

D0044 CRIMSON PIRATE
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D1534 CHESAPEAKE CRABLEGS

D1394 FINS TO THE LEFT

D1090 EYED TWISTER
D1625 LEMON MADELINE
D1646 EXOTIC SPIDER – Haemskerk 15,DIP,DOR,M. Neónově růžové, 18 cm velké květy
mají stříbřitě bílé okraje a velké žluté hrdlo. Neobvyklé hvězdicovité květy. Špičková novinka.
1 kus 150 Kč, 3/400 Kč.
D1090 EYED TWISTER – Lambertson 00,TET,SEV,EM,RE. Voňavé, 18 cm velké
květy mají neobvyklou formu i vybarvení – krémově levandulový s rozmytým purpurově
modrým prstencem okolo zeleně bílého hrdla. Výška 85 cm. Skutečné Ufo chameleon!
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
D1394 FINS TO THE LEFT – Hansen 08,TET,SEV,E,RE. Sytě purpurové, 20 cm
velké květy s velkým rozprsklým krémovým středem a malým zeleným hrdlem.
Vybarvené jsou i zadní sepály, Okraje jsou vlásenkově tence bíle lemované s několika
zoubky. Výška 70 cm, 20 poupat a 4 větvení.
1 kus 150 Kč, 3/400 Kč.
D0558 FREE WHEELIN‘ – Stamile 04,DIP,SEV,EE,RE. Až 24 cm velké pavoukovité
květy jsou broskvově žluté až krémově oranžové, s purpurově červenými středy. Výška
85 cm. HOS 2011 – cena za nejlepší spider, ESB 2013 – cena za nejlepší ranou denivku,
AM 13, HM 10. Super.
1 kus 110 Kč, 3/300 Kč.
D2334 GREEN ARROW – Gossard 09,DIP,DOR,M,RE. Neobvyklá forma zvaná
D0948 HEAVENLY ANGEL ICE kaskáde. Květy jsou velké 20 cm a voní, základní barva je zeleně žlutá s hráškově zelenými
středními pruhy. Výška až 120 cm, 22 poupat, 4 větvení. HM 2012, AM 2016. Parádní!
1 kus 160 Kč, 3/440 Kč.
D0948 HEAVENLY ANGEL ICE – Gossard 04,DIP,DOR,RE. Klasický bílý spider
s velkým světle žlutým středem, časem bílý se zeleným hrdlem, 20 cm velké květy se
zřasenými okraji petálů, 27 poupat, výška 90 cm. HM 2007, AM 2010, L/W 2009 – denivka
roku pro neobvyklý tvar květů. Stoutova medaile 2013. Fantastický bílý pavouk!
1 kus 130 Kč, 3/350 Kč.
D1647 HEAVENLY CURLS – Gossard 00,DIP,DOR,M. Téměř bílé, 18 cm velké květy mají
smetanově krémový přeliv, v hrdle jsou žlutě zelené. Výška 70 cm. Spektakulární spider!
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
D0949 HEAVENLY FLIGHT OF ANGELS – Gossard 03,DIP,SEV. Voňavé, 18 cm
velké květy jsou zeleně žluté s bílými okraji a zeleným hrdlem. Výška 1 metr, 15 poupat,
3 větve. HM’07. Nádherná sorta!
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
D2072 HEAVENLY MR TWISTER – Gossard 04,DIP,DOR,M. Spider s úzkými tmavě
červeně růžovými stočenými plátky a velkým světle žlutým středem, tmavším prstencem
a zeleným hrdlem. Výška 1 metr, 20 cm velké květy. Nokturální typ, který vykvétá již navečír.
D0558 FREE WHEELIN‘ 1 kus 110 Kč, 3/300 Kč.

D2270 JUNGLE QUEEN D2073 HEAVENLY PINK BUTTERFLY
D2073 HEAVENLY PINK BUTTERFLY – Gossard 04,DIP,DOR,M. Velmi zvláštně
tvarované, 15 cm velké květy jsou dvojtónově růžové, zelené hrdlo a temně růžový
trojúhelníkový prstenec po Malachite Prism. Impozantní výška 125 cm, 3-násobné
větvení a 18 poupat. Špičková sorta.
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
D1534 CHESAPEAKE CRABLEGS – Reed 94,DIP,DOR,EM,RE. Oranžově červený,
v hrdle žlutý, 17 cm velké květy na záhoně doslova září. Výška 95 cm. Vynikající spider!
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
D1648 CHOKECHERRY MOUNTAIN – Roberts 02,DIP,SEV,M. Přes 20 cm velké
květy mají zcela unikátní tvar se špachtličkovitě tvarovanými petály, jsou tmavě vínově
červené s tmavě purpurovou zónou a s roztáhlým nazelenalým hrdle. Výška 85 cm, 16
poupat, 4 větve. Velmi exotický!
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
D2270 JUNGLE QUEEN – Trimmer 11,TET,EV,EM,RE. Ačkoliv se nejedná
o klasický spider, spíše ufo, má v krvi několik skvělých spider druhů. Květy jsou 19
cm velké, základní barva květů je levandulová míchaná (blend), přes všechny petály se
rozprostírá velký, tučně žlutý aplikační střed. Výška 1 metr, 30 poupat, 4 větvení. Velmi
vitální a zároveň krásná odrůda.
1 kus 200 Kč, 3 kusy 540 Kč.
D0813 LADY NEVA – Alexander-Moody 70,DIP,SEV,EM,RE. Měkce tříslově žluté,
23 cm velké pavoukovité květy s růžově červeným prstencem a zeleným hrdlem. Výška
1 metr. HM’039, AM’06. Pěkný spider.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
D1625 LEMON MADELINE – Morss 01,TET,SEV,EM,RE. Citrónově žlutý self
se smaragdově zeleným hrdlem. Typický spider s 20 cm velkými květy a impozantní
výškou 110 cm. Silné stvoly jsou 6-ti násobně rozvětvené a nesou 40 poupat. HM 2007.
Velmi kvalitní sorta.
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
D0952 LOTUS POSITION – Rice 07,TET,EV,EM,RE. Burgundsky načervenalé, 15 cm
velké květy s velikánským krémovým vodoznakem. Výška 95 cm. HM’10. Ufo sorta!
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
D2126 OLD TIME MEMORIES – Carpenter 04,TET,DOR,M,RE. Svítivě červeně
oranžový self, velký zlatě žlutý střed. Výška 90 cm, 20 poupat, 4 větve, 20 cm velké
květy voní. Vynikající spider.
1 kus 130 Kč, 3/350 Kč.
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D1679 STORM DAMAGE
D2232 PAINT IN BLACK
D2232 PAINT IN BLACK – Heemskerk 18,TET,DOR,EM. Tmavě purpurové, 17 cm
D0920 PRIMAL SCREAM velké květy se sametově černým povrchem, špenátově zelené hrdlo a kontrastní bílé
středové linky. Výška 65 cm. Atraktivní novinka.
1 kus 140 Kč, 3/380 Kč.
D2233 PANAMA JACK – Schwarz 98,TET,DOR,M. Sytě zlatožlutý self s 20 cm
velkými květy. Výška 90 cm. Nádherný spider!
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
D0920 PRIMAL SCREAM – Hanson 94,TET,DOR,ML. Mandarínkově oranžový self
,zelené hrdlo, 19 cm velké květy. Výška 85 cm. Pochází z vynikající odrůdy Mauna Loa.
HM’97, AM’00, Stoutova medaile 2003. Suveréně 1. místo v hitparádě popularity
všech pěstovaných denivek – Popularity Pool. Oranžový spider!
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
D0567 REGENCY HEIGHTS – Dougherty 91,DIP,DOR,M. Okvětní lístky, 15 cm
velkých květů jsou světle pastelově levandulové, při okrajích naondulované, se žlutou
zónou a hráškově zeleným hrdlem. Výška 85 cm. HM’13. Kvalitní ufo spider!
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
D2109 ROLLING RAVEN – Stamile 08,TET,EV,EM,RE. Dokonalá pavoukovitá
forma květu, téměř černá se šartrésky zeleným hrdlem přecházejícím do žluté. Výška 95
cm, 14 poupat, 2 větvení. HM 17. Skvělá odrůda.
1 kus 240 Kč.
D0567 REGENCY HEIGHTS D2335 SCREAMCICLE – Cochenor 04,TET,DOR,EM,RE. Perfektní forma krispata,
Květy jsou 20 cm velké, svítivě oranžové s červeným prstencem, hrdlo a středové rysky
jsou oranžové. Výška 90 cm. Výška 90 cm. HM 2009, AM 2014. Špičkový spider.
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
D1252 SLIPPING INTO THE ABYSS – Cribb 04,TET,DOR,M,RE. Tmavě vínově
purpurové, 20 cm velké pavoukovité květy s kontrastním velkým žloutkově žlutým
středem, Výška 80 cm, 15 poupat, 2 větve. Typ ufo cascade.
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
D1304 STAR OF FANTASY – McRae 92,DIP,DOR,ML,RE. Slézově purpurově růžové
až 22 cm velké pavoukovité květy mají kontrastní dvoubarevný krémově zelený střed
a zelné hrdlo. Výška 75 cm. Voňavý spider. Akční cena!
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
D1679 STORM DAMAGE – Hansen 05,TET,SEV,M,RE. Neobvyklá forma crispate 18
cm velkých, krémově lososových květů s fialově purpurovým prstencem okolo šartresky
zeleného hrdla. Výška 80 cm, pětinásobné větvení se 17 poupaty. Nově v katalogu.
1 kus 130 Kč, 3/350 Kč.
D2313 STRING BIKINI – Stamile 02,TET,EV,EE,RE. Levandulově fialové, 18 cm
velké květy mají malé zelené hrdlo a citrónově žluté pruhy. Výška 65 cm. Typický úzce
petálový spider. Extra raná sorta.
D2109 ROLLING RAVEN 1 kus 130 Kč, 3/350 Kč.

D2313 STRING BIKINI
D1309 STRING THEORY
D1309 STRING THEORY – J.Trimmer 05,TET,EV,EM,RE. Purpurově levandulové až 23
cm velké pavoukovité květy typu UFO crispata mají purpurově vínový prstenec, žlutý střed
s vybíhajícími středovými linkami, zelené hrdlo. Výška 1 metr, 30 poupat a 3 větve. HM’09.
1 kus 110 Kč, 3/300 Kč.
D2328 STRINGBEAN – Stamile 06,TET,EV,E. Levandulový a orchideově růžový
blend s velmi úzkými korunními plátky, ale s květy 28 cm v průměru. Výška 90 cm, 30
poupat, 4 větve. Exotický vzhled.
1 kus 220 Kč, 3/600 Kč.
D2314 SUMMER STAR – Santa Lucia 99,DIP,DOR,EM,RE. Zlatě žlutý self s 20 cm
velkými květy, zelené hrdlo, špachtličkově tvarované petály. Výška 80 cm. Skvělá sorta!
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
D1649 TIGEREYED SPIDER – Reed 94,DIP,DOR,RE,EM. Přes 15 cm velké květy
jsou bronzově oranžové s černě purpurovým prstencem okolo zlatého hrdla. Výška 85
cm. HM’04. Velmi zdařile vybarvený!
1 kus 110 Kč, 3/300 Kč.
D0369 WILD HORSES – Trimmer 99,TET,EV,RE. Krémové, 17 cm velké zvlněné
květy mají žluté líčko, výrazný purpurový prstenec, světlejší středové linky a žluté hrdlo.
Výška 90 cm. HM’02, AM’06. Osvědčená odrůda. Akční cena!
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
D0574 WILD WOOKIE – Stamile 03,TET,EV,M,RE. Praporově červený self s velkým
a kontrastním žlutým středem, velmi úzké petály, velikost květů okolo 22 cm. Výška 80
cm. HOS 2013 – nejlepší spider roku, AM 2014, HM 2011.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
D1469 WILDEST DREAMS – Temple 95,DIP,EV,E,RE. Petrklíčově žluté, 25 cm velké květy,
mají svěže zelené hrdlo a růžové konce úzkých stočených petálů. Výška 66 cm, 25 poupat, 3 větve.
1 kus 140 Kč, 3/380 Kč.
D9915 KOLEKCE PAVOUKOVITÝCH ODRŮD – každá jiná. 5 kusů 160 Kč.
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D0086 BERTIE FERRIS

MINIATURNÍ DENIVKY

Sorty s květy v průměru 5-8 cm velkými a také s malým vzrůstem okolo 40 cm. Tyto
nenáročné druhy se pěstují na okrajích záhonů, v různých nádobách, ale i ve vyšších
partiích skalek a alpínií. Často opakují květenství. Jsou velmi rozkošné.
D1473 BABY BLUES – Stamile 90,DIP,DOR,RE. Bledě levandulové, 7 cm velké velmi
voňavé květy s rozmytou šedě modrou středovou, ostře ohraničenou zónou. Výrazná,
fuchsiově purpurová nervatura a zelené hrdlo. Výška 50 cm. HM’95. Krásná miniatura.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
D0086 BERTIE FERRIS – Winniforb 69,DIP,DOR,RE. Dýňově oranžové 8 cm velké
květy jsou v hrdle tmavší. Výška 45 cm. JC’69, HM’72, AM’75. Stoutova medaile
1980. Vynikající miniatura.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
D0757 BLACK EYED STELLA – Robertson 89,DIP,DOR,RE. Máslově žluté, 8 cm
velké květy s tmavě červeným prstencem a zlatým hrdlem. Výška 33 cm. Z křížení
(Stella De Oro × Little Celena). Akční cena!
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
D2186 BROADWAY ACCENT D2186 BROADWAY ACCENT – Stamile 96,TET,DPR,M,RE. Krémově růžové, 7 cm
velké květy s jasně červeným prstencem, malé zelené hrdlo je žlutě lemované. Hrubá
textura a jemně nařasené květy. Výška 40 cm. Pěkná miniatura.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
D0731 BROADWAY ANGEL – Stamile 97,TET,DOR,M,RE. Levandulově růžový
blend s purpurovou zónou, zeleným hrdlem a jemně zřasenými okraji. Výška cm, 20
poupat, 3 větvení, 8 cm velké květy. HM 2000.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
D2329 BROADWAY ATTRACTION – Stamile 99,TET,DOR,RE. Krvavě červené,
7 cm velké květy se sametovou texturou. Výška 50 cm.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
D0507 BROADWAY BOLD EYES – Stamile 95,TET,SEV. Krémová, purpurové oko
a úzký lem 7 cm velkých květů. Velmi pěkná a spolehlivá miniatura, která bohatě kvete.
HM’99. Výška 50 cm.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
D1378 BROADWAY DIMPLES – Stamile 08,TET,DOR,EM,RE. Krásně vystavěné
lososově růžové okrouhlé, 6 cm velké květy mají kontrastní, jasně červený prstenec okolo
zeleného hrdla a jemnou červenou pikotáž okrajů petálů. Výška 35 cm, 20 poupat, 3 větve.
D0731 BROADWAY ANGEL 1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
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D1048 BROADWAY ELF
D1050 BROADWAY GEM
D1048 BROADWAY ELF – Stamile 09,TET,SEV,M,RE. Purpurově orchideové, 7 cm
velké květy s kontrastním purpurově černým prstencem a jemně načernalými okraji
petálů, triangulární hrdlo je žlutě zelené. Vynikající miniaturní novinka. Výška 40 cm.
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
D1050 BROADWAY GEM – Stamile 05,TET,SEV,RE. Melounově růžové, 8 cm velké
květy s rubínově červeným okem a okraji petálů, kontrastní zelené hrdlo. Výška 40 cm.
1 kus 130 Kč, 3/320 Kč.
D1493 BROADWAY LAST MOHICAN – Stamile-Pierce 12, TET,DOR,EM,RE.
Karmínově červené, veliký prstenec je černý jak uhel se sametovým povrchem, ty samé
lemy jemně nařasených okrajů, malé zelené hrdlo. Výška 65 cm, 35 poupat a 6 větví,
velikost květů 9 cm. Super! Poslední Mohykán.
1 kus 160 Kč, 3/440 Kč.
D2289 BROADWAY NIGHTS – Stamile 97,TET,EV,EM,RE. Tmavě purpurové, 7 cm velké
květy mají výrazný černě purpurový prstenec okolo zeleného hrdla. Výška 52 cm. HM 03.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
D0451 BROADWAY PINK SLIPPER – Stamile 96,TET,DOR,ML,RE. Miniaturka
s růžově červenými, 9 cm velkými květy se zoubkovaně zvlněnými okraji a kontrastními
velkými, brusinkově červenými prstenci i okraji petálů. Výška 43 cm. Vynikající!
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
D1053 BROADWAY RAVES – Stamile 04,TET,DOR,RE. Červeně oranžové, 7,5 cm
velké květy s terakotovým nádechem a s mahagonově červeným okem a mramorovou
texturou. Výška 42 cm, 18 poupat, 3 větve. Nová barva u miniaturek!
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
D1054 BROADWAY SPARKLER – Stamile 07,TET,DOR,RE. Jahodově růžové 8 cm
velké okrouhlé květy mají lehce navlněné okraje a kontrastní signálně červené oko se
smaragdově zeleným hrdlem. Výška 40 cm, 24 poupat, 4 větvení. Dokonalá miniaturní
novinka. Super kvete a roste!
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
D1055 BROADWAY SPOTLIGHT – Stamile 07,TET,SEV,M,RE. Sytě žluté, 8 cm
velké květy s velkým a kontrastním jahodově červeným prstencem a jemnými okraji,
fluorescentně zelené oko se špičatými paprsky. Výška 60 cm, 20 poupat, 3 větve.
Excelentní miniatura.
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
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D0046 DAILY BREAD

D2228 GREEN RAINBOW

D0339 CUTE AS CAN BE
D0454 COSMOPOLITAN
D0454 COSMOPOLITAN – Stamile 89,DIP,DOR,M. Skutečně nádherná miniatura
s 6 cm velkými, červeně vybarvenými květy okrouhlého tvaru a hrubého zvlnění. Výška
35 cm. HM’04. Vhodná do nádob i do skalky.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
D0339 CUTE AS CAN BE – Stamile 00,DIP,SEV,RE. Plné, 5 cm velké, růžově červené
až purpurově červené květy, v hrdle nepatrně žluté. Výška 40 cm. Velmi, velmi raná
miniatura, která záhy opakuje květenství. Pěkná miniatura.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
D0046 DAILY BREAD – Hager 73,DIP,DOR,RE. Miniaturní denivka výšky 40 cm
s velmi malými, pouze 4 cm velkými, kulatými, oranžově žlutými květy. Velmi brzo
D0509 DRAGONS EYE a bohatě. Miniaturní klenot. Akční cena!
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
D0509 DRAGONS EYE – Salter 91,DIP,SEV,ML,RE. Květy jsou 9,5 cm velké, pinkově
růžové s výrazným karmínově červeným okem, citrónově zelené hrdlo. Krásná okatá a dobře
rostoucí miniatura. JC’91, HM’95, AM’98. Výška 55 cm. Výška 60 cm. Dračí oko.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
D2234 DRESS CODE – Heemskerk 19,DIP,DOR,RE,M. Kulaté a zřasené květy jsou
sytě růžové s tmavě červeným okem a žlutým až zeleným hrdlem. Okraje jsou karmínově
zbarvené a na eleganci se podílejí i světlé středové šípy. Výška 45 cm. Fantastická
novinka s nepřetržitým kvetením.
1 kus 110 Kč, 3/300 Kč.
D0061 EENIE FANFARE – Aden 81,DIP,EV,EM. Velmi vkusně tvarované purpurově
červené, pouze 7 cm velké květy, mají bílé okraje a malé zelené hrdlo. Výška 30 cm,
vhodná na skalky a do nádob. Velmi bohatě kvete uprostřed denivkové sezóny.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
D0062 EENIE WEENIE – Aden 76,DIP,EV,EM,RE. Úžasná miniaturka s pouze
D2234 DRESS CODE 4 cm velkými, čistě žlutými květy se zeleným hrdlem. Výška pouze 30 cm! Vhodná do
skalek a terasy. Akční cena!
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
D1082 ELFIN REFLECTION – Stamile 08,DIP,SEV,M,RE. Slézově levandulový
a slézově nachový bitone s 8 cm velkými květy, které mají veliké, levandulově modré,
tmavě šrafované oko zasahující až do sepálů, smaragdově zelené hrdlo. Výška 50 cm.
Bizarní miniaturní novinka.
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
D2338 FULL MOON MAGIC – Salter 76,TET,EV,M,RE. Broskvově růžový hlene s 9 cm
velkými květy pevné struktury a pěkně nařasenými okraji petálů, Výška 60 cm. HM 1999.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.

D2331 GIPSY TURTLE
D0346 GREEN FLUTTER
D0346 GREEN FLUTTER – Williamson 64,DIP,SEV. Kanárkově žluté, 7,5 cm velké
květy mají výrazné zelené hrdlo a celkově nazelenalý nádech. Pozdní, výška 45 cm.
JC’65, HM’70, AM’73, Stoutova medaile 1976.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
D2228 GREEN RAINBOW – Herrington 06,DIP,DOR,EM,RE. Zeleně levanduloví
bikolor, tmavě zelené hrdlo, purpurový prstenec. Výška 65 cm, 30 poupat, 7 větví, 10 cm
velké květy. Voní. HM 2012, AM 2017, ATG 2014 – nejlepší malokvětý kultivar roku.
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
D2331 GIPSY TURTLE – Heemskerk 18,DIP,SEV,M,RE. Purpurově červené, 10 cm
velké květy s tmavším prstencem okolo šartresky zeleného hrdla. Výška 45 cm.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč
D0092 JASON SALTER – Salter 87,DIP,EV. Máslově žlutě zbarvené květy s výrazným,
poněkud rozmytým purpurově červeným středem. Výška 42 cm, průměr květů 7,5 cm.
JC’87,HM’92, AM’95. Naprosto skvělá miniaturní denivka.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
D0816 LAVENDER MINUTIA – Apps 95,DIP,DOR. Miniaturní, 9 cm velké květy
jsou orchideově levandulové s tmavšími okraji petálů a zeleně žlutým hrdlem. Výška
75 cm. Raná odrůda.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
D2315 LEMON BELLS – Coe 69,DIP,EV,EM. Citrónově žlutý self, květy jsou 8 cm
velké, polotrubkovitého tvaru, na reverzu jsou mahagonově hnědé. Výška 70 cm. Pěkná
novinka širokého zahradního využití. Kvete raně.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
D1168 LIL‘ RED WAGON – Kinnebrew 04,TET,SEV,E,RE. Temně rudé, 8 cm velké
květy s hrubou substancí a sametovou texturou umocněnou tmavě zeleným hrdlem a temně
zvlněnými okraji. Výška 64 cm, 30 poupat a 4 větvení. HM’06, AM’09. Skvělá miniatura.
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
D0692 LITTLE ANNA ROSA – Williamson 84,DIP,EV,RE. Kouzelná miniatura
s 5 cm velkými květy v karmínově růžovém provedení, tmavší hrdlo a bílé linky. Velmi
raná, výška 40 cm. Super voňavá mini.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
D0820 LITTLE BABY MINE – Salter 94,DIP,SEV,RE. Pohárkovité 7 cm velké květy
jsou krémově růžové s karmínovým prstencem a zeleným hrdlem. Výška 42 cm. JC’94,
HM’99. Parádní miniatura!
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
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D0265 LITTLE FELLOW

D0265 LITTLE FELLOW – Tanner 68,DIP,DOR. Šeříkově lilavé květy jsou 10 cm
velké, jemně purpurový prstenec a kontrastní zelenožluté hrdlo. Velmi raná, výška
70 cm. JC’68, HM’73.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
D0102 LITTLE GRAPETTE – Williamson 70,DIP, SEV. Malé okrouhlé květy jsou
7,5 cm velké, mají pohárkovitý tvar a nazpět stočené okvětní lístky. Základní barva je
vínově purpurová se žlutozeleným hrdlem. Výška 60 cm. JC’71, HM’74, AM’77.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
D1169 LITTLE JET SETTER – Stamile 08,DIP,SEV,EM,RE. Levandulově modrý
a bíle krémový bikolor, bíle šedý okolek okolo modrého vzorkovaného vodoznaku,
okraje jsou jemně zřasené. Výška 42 cm, 26 poupat a 5-ti násobné větvení lodyh.
Roztomilá, až titěrná novinka.
1 kus 110 Kč, 3/300 Kč.
D0467 LITTLE MISS MANNERS – Stamile 03,DIP,SEV,E,RE. Krémové, někdy
do lososova, jindy do žluta tónované, 5 cm velké plné květy s burgundsky zbarveným
středem. Výška 33 cm, 34 poupat, 6 větvení. Pochází z osvědčené odrůdy Roswitha.
D0467 LITTLE MISS MANNERS 100% plných květů.
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
D0103 LITTLE MISSY – Cruse 75,DIP,SEV. Velmi raná se 7 cm velkými, světle
purpurově vínovými květy, které jsou při okrajích bílé, hrdlo je zelené. Výška 40 cm.
Překrásná miniatura.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
D0108 LONGFIELDS BEAUTY – Heemskerk 05,DOR,SEV,RE. Čistě béžově růžové,
11 cm velké květy mají žlutý střed a zelené hrdlo. Výška 50 cm. Krásně voní.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
D1650 LONGFIELDS BUTTERFLY – Heemskerk 15,DIP,DOR,EL,RE. Rozkošné
růžové a krémové dvoubarevné, pouze 8 cm velké květy se žlutými středy. Pouze
35 cm vysoká, vhodná do skalky i do nádob. Kvete velmi brzo a přes léto znovu opakuje
květenství. Super novinka.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
D0110 LONGFIELDS GLORY – Heemskerk 06,DIP,DOR. Světlounce lilavě růžové,
9 cm velké květy mají výraznou, tmavě purpurovou středovou zónu, žlutý jícen, bílé středové
linky a pěkně zvlněné okraje. Výška 40 cm.
D0103 LITTLE MISSY 1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.

D0108 LONGFIELDS BEAUTY

D1650 LONGFIELDS BUTTERFLY

78

D0110 LONGFIELDS GLORY

D1680 LONGFIELDS GOLDFISH
D1651 LONGFIELDS CHIHUAHUA
D1680 LONGFIELDS GOLDFISH – Heemskerk 14,DIP,DOR,EM,RE. Dvou tónově
oranžově vybarvené, kalichovité 7,5 cm velké květy mají hrubou texturu a tlumeně žluté
hrdlo. Výška 40 cm. Nádherná novinka. Akční cena!
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
D1651 LONGFIELDS CHIHUAHUA – Heemskerk 15,DIP,DOR,EL,RE. Oranžově
růžové, pouze 8 cm velké květy se žlutými středy a tmavě levandulovou středovou
zónou. Pouze 35 cm vysoká, vhodná do skalky i do nádob. Kvete velmi brzo a přes léto
znovu opakuje květenství, podobně jako odrůda Stella de Oro. Miniaturní novinka.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
D1652 LONGFIELDS KITTEN – Heemskerk 15,DIP,DOR,E,RE. Žlutě oranžové,
pouze 8 cm velké poloplné květy mají tmavší středy. Vysoká 40 cm, vhodná i do nádob.
Kvete velmi brzo a přes léto silně opakuje květenství. Miniaturní plná novinka.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
D0113 LONGFIELDS PEARL – Heemskerk 05,DIP,DOR,EM,RE. Perleťově růžové,
9 cm velké květy okrouhlého tvaru, malé zelené hrdlo. Výška 50 cm. Bohatě kvete, dá se
pěstovat i jako miniatura v nádobách.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
D1653 LONGFIELDS PIGLET – Heemskerk 15,DIP,DOR,EL,RE. Pouze 6 cm velké
květy jsou pastelově růžové s velkými a kontrastními žloutkově žlutými středy. Pouze
35 cm vysoká, vhodná do skalky i do nádob. Kvete velmi brzo a přes léto znovu opakuje
květenství, podobně jako odrůda Stella de Oro. Miniaturní novinka.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
D0117 LONGFIELDS SERENADE – Heemskerk 02,DIP,DOR,RE. Denivka se zlatě žlutými
8 cm velkými, velmi zvlněnými, kulaťoučkými květy a zeleným hrdlem. Typické jednobarevné
vybarvení typu self. Velmi bohatě, dlouho a raně kvete, na stvolech přes 40 poupat, stále kvetou
2-3 květy každý den, takže se hodí i k řezu a aranžmá v zhledem i ke své výšce 80 cm. Okouzlující.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
D1654 LONGFIELDS WOODPECKER – Heemskerk 15,DIP,DOR,EL,RE. Originální
růžové levandulové a purpurově levandulové dvojtónové, pouze 8 cm velké květy s tmavě
purpurovou zónou a žlutými středy. Pouze 35 cm vysoká, vhodná do skalky i do nádob.
Kvete velmi brzo a přes léto znovu opakuje květenství. Inovativní miniaturní novinka.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
D2316 LOVELY LADYBUG – Hansen 99,TET,EV,E,RE. Šarlatově červené, 9 cm
velké květy mají světlejší okraje a tmavě rudě lemované smaragdově zelené hrdlo.
Výška 60 cm, 28 poupat, 5 větvení. HM 05. Moderní miniatura.
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
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D2309 MIDDENDORFFII
D1626 MATROUSJKA
D0121 LULLABY BABY – Spalding 75,DIP,SEV. Kultivar s 9 cm velkými květy
a výškou 45 cm. Růžově krémové petály jsou formálně uspořádány a jsou pěkně zvlněné
D0121 LULLABY BABY s tuhou substancí. HM’80, AM’83. Příjemně voní.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
D1175 MADELINE NETTLES EYES – Kinnebrew 05,TET,SEV,EM, RE. Mangově
oranžové okrouhlé 5,5 cm velké květy mají temně purpurové oko a žluté hrdlo. Výška
53 cm, 30 poupat, 3 větvení. HM’07. Donn Fischer Memorial Cup 2010 – pro nejlepší
miniaturu roku. Vynikající miniaturní denivka.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
D1626 MATROUSJKA – Heemskerk 14,DIP,DOR. Sytě tmavě růžové, 9,5 cm velké
vonné květy mají zelené hrdlo, které je bíle ohraničené, výrazné kontrastní bílé středové
linky. Výška 60 cm. Roztomilá novinka. Jako matrošjka.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
D2309 MIDDENDORFFII – DIP,DOR,L. Velmi pěkná botanická denivka z Dálného
východu. Bohatě je rozšířená v povodí řeky Amur a odtud i její druhý název – Amurská
lilie. Sytě žluté polotrubkovité květy jsou 11 cm velké, na reverzu jsou rezavě hnědé.
Vykvétá pozdně. Vhodná do každých zahradních partií. Výška 65 cm.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
D0127 MINI PEARL – Jablonski 82,DIP,DOR. Vynikající miniatura od Jablonského,
která pochází ze Stella de Oro. Narůžovělé, 8 cm velké květy mají tmavší prstenec
a zelené hrdlo. Výška 40 cm. HM’01.
D0138 PARDON ME 1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
D0128 MINI STELLA – Jablonski 83,DIP,DOR,RE. Další variace na Stella de Oro
od stejného šlechtitele Jablonského s pouze 5 cm malými, žlutými kvítky s páleným
oranžovým prstencem a zeleným hrdlem. Je velmi raná, bohatě kvete a prakticky hned
opakuje květenství, takže vlastně kvete pořád. Akční cena!
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
D0697 NIGHT WHISPERS – Salter 00,TET,SEV,RE. Sytě purpurové, 9 cm velké
květy s výrazným černě purpurovým prstencem a kontrastním zlatým hrdlem. Až 35
poupat na stvolu délky 55 cm.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
D0356 ON AND ON – Harding 94,DIP,SEV,EM,RE. Velmi vonné, dětsky růžový self
s 10 cm velkými květy. Výška 45 cm. Skoro miniatura, velmi jemná sorta.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
D0138 PARDON ME – Apps 82,DIP,DOR. Miniaturní denivka s květy 7 cm v průměru,
červený self se žlutým očkem. Výška 45 cm. Voní. HM’84, AM’87. Akční cena!
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
D0564 PEACH PUDDING – Heemskerk 07,DIP,SEV,RE. Miniaturní, 7 cm velké květy
broskvového tónu s tmavě červeným prstencem. Výška 40 cm.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
D0356 ON AND ON D1544 PRECIOUS D‘ORO – Heemskerk 12,DIP,DOR,ML,RE. Krémově žluté, 9 cm velké
květy postupně vybělávají, zelené hrdlo. Výška do 50 cm. Téměř bílá miniatura. Akční cena!
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
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D0484 PURPLE DE ORO – DeGroot 00,DIP, DOR, RE. Měňavě levandulově purpurové,
8 cm velké květy, hrdlo zelené. Opakuje květenství, výška 35 cm, 26 poupat, 3 větve.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
D2322 RED HOT RETURNS – Aps 00,DIP,SEV,EM,RE. Zářivě třešňově červená
barva s kontrastním zeleným hrdlem a se světle žlutou svatozáří na okrajích petálů.
Výška 66 cm. Nepřetržitě kvetoucí denivka, začíná v červnu a končí na podzim!
Opravdový bonus na záhonech!
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
D0301 ROSY RETURNS – Apps 99,DIP,SEV,EE,RE. Světle a tmavě růžový blend,
růžově purpurový prstenec, žlutozelené hrdlo. Květy mají 8 cm v průměru, bohatě vykvétají
středně brzo a záhy opakují květenství. Výška 80 cm. HM’02. Velmi raná miniatura.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
D0955 RUBY STELLA – Heemskerk 12,DIP,DOR,M,RE. Čistě červený self s 8 cm
velkými květy, v hrdle zelenými. Výška 45-50 cm. Časně a bohatě opakuje květenství.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
D0164 SILOAM DREAM BABY – Henry 80,DIP,DOR. Odrůda s 9 cm velkými květy čistého
meruňkového zbarvení s tmavě purpurovou středovou zónou a zeleným hrdlem. Výška 45 cm.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
D0483 SILOAM JANDEE – Henry 85,DIP,DOR,EM. Meruňkově žluté, 7 cm velké a hrubě
zvlněné vonné květy mají výrazně kaštanově zbarvený prstenec a zlatě zelené hrdlo. Výška 45 cm.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
D1683 SILOAM JIM COOPER – Hen 81,DIP,DOR,EM, Červené, 9 cm velké květy s tmavším
prstencem okolo nazelenalého hrdla. Výška 40 cm. AM 1989, HM 1985, JC 1981, ATG 1988.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
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D1682 SILOAM LITTLE GIRL
D0313 SILOAM JUNE BUG
D0313
SILOAM
JUNE
BUG
–
Henry
78,DIP,DOR,M.
Blatouchově zlatožluté, 5 cm
D0169 SILOAM NEW TOY
velké květy mají kaštanově červené oko s malým zeleným jícnem, okraje petálů jsou
zvlněné. Raná, výška 55 cm. JC’78, HM’81, AM’84.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
D1682 SILOAM LITTLE GIRL – Henry 86,DIP,DOR,M. Garnátově růžové, 9 cm
velké květy s tmavě růžovou středovou zónou a velkým zeleným a žlutým hrdlem, okraje
petálů jsou jemně nařasené a mají hrubou strukturu. Výška 45 cm. Líbivá sorta.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
D0169 SILOAM NEW TOY – Henry 86,DIP,DOR,EM,RE. Orchideově nachové,
9 cm velké vonné květy s tmavě purpurovými prstenci a výrazným zeleným hrdlem,
petály jsou jemně zvlněné s jemnou žilkovanou texturou. Výška 45 cm. Rozšířená doba
kvetení. Nově v katalogu.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
D0350 LITTLE BUSINESS – Maxwell 71,DIP,SEV,RE. Nádherná miniatura s rudě
červenými, 7 cm velkými květy s kontrastními zelenými středy. Velmi raná, záhy
opakuje květenství. Výška 35 cm. HM’74, AM’77. Vynikající miniatura.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
D0585 SILOAM RED RUBY – Henry 77,DIP,DOR,M. Jasně červená miniatura, výška 50 cm. HM 81.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
D0350 LITTLE BUSINESS D0315 SILOAM RED TOY – Henry 75,DIP,DOR. Malé, kulaté, 6 cm velké květy jsou
červené, jednobarevné s malým zeleným jícnem, okraje petálů jsou lehce zvlněné. Výška
50 cm. JC’75, HM’80.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
D0171 SILOAM RIBBON CANDY – Henry 81,DIP,DOR. Odrůda s 8 cm velkými
květy. Barva je pastelově růžová, se slézově růžovým prstencem, zeleným středem a se
stříbřitě nadechnutými, velmi zvlněnými okraji. Výška 55 cm. HM’86.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
D0172 SILOAM ROYAL PRINCE – Henry 83,DIP,DOR. Červeně purpurový self,
zelený jícen a 10 cm velké květy, výška 45 cm. Neobvyklá, jakoby pulsující barva.
HM’83, AM’86.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
D0173 SILOAM SHOW GIRL – Henry 81,DIP,DOR. Sametově červený self, tmavší prstenec,
zelený jícen. Výška 45 cm, 11 cm velké květy. Žhnoucí barva. HM’84. Skvělá denivka!
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
D0439 SILOAM TINY MITE – Henry 81,DIP,DOR,M,RE. Zlatě žluté, 7,5 cm velké
květy jsou při okrajích lehce zvlněné, cihlově červený prstenec, žluté hrdlo. Opakuje
květenství. Výška 50 cm. Nádherná miniatura.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
D0362 SILOAM TOM THUMB – Henry 79,DIP,DOR,EM. Zlatě žluté, 5 cm velké květy
D0585 SILOAM RED RUBY s třešňově červeným prstýnkem a zeleným hrdlem. Výška 60 cm. Perfektní miniatura.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
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D1474 SPACECOAST FREAKY TIKI – Kinnebrew 07,TET,SEV,EM,RE. Oranžové,
9 cm velké, bohatě červeně stříkané květy. Výška 50 cm, 20 poupat a 3 větvení. Pochází
z odrůdy Spacecoast Tiny Inferno. HM’09. Výstředně zbarvená novinka.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
D1275 SPACECOAST CHILD STAR – Kinnebrew 03,TET,EV,E,RE. Meruňkově
žlutý self, 9,5 cm velké květy s nádherně tvarovanými a zřasenými petály po odrůdě
Spacecoast Tiny Perfection. Výška 53 cm, 18 poupat a 4 větvení. Miniaturní novinka.
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
D1289 SPACECOAST SMALL TALK – Kinnebrew 06,TET,SEV,E,RE. Zlatožlutý
blend s velmi zvlněnými 8,5 cm velkými květy, zelené hrdlo. Výška 56 cm, 35 poupat,
5 větvení. HM‘08. Extrémně zvlněná miniaturní novinka.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
D1295 SPACECOAST TINY INFERNO – Kinnebrew 06,TET,SEV,E,RE. Malé 8 cm
velké květy jsou červeně oranžové s jemňounkým zlatým krispováním okrajů petálů,
tmavě zelené hrdlo. Výška 50 cm, 30 poupat, 5 větví. Dokonalá miniaturní sorta.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
D1296 SPACECOAST TINY PERFECTION – Kinnebrew 99,TET,SEV,EM,RE.
Broskvově růžové, pouze 7 cm velké květy dokonalého okrouhlého tvaru mají jemně zřasené
okraje, zelené hrdlo, výbornou substanci a texturu. Výška 45 cm, 50 poupat, 5 větvení.
HM’02, AM’05. Donn Fischer Memorial Cup 2003 – Mimořádně kvalitní miniatura.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
D0193 TEXAS SUNLIGHT – Lewis 81,DIP,DOR. Kultivar s nádherně zlatě zbarvenými,
7,5 cm velkými květy s do kulata stočenými petály, manšestrovou texturou, super substancí
a zvlněnými okraji. Výška 70 cm, Cena kvality. JC’81, HM’86, AM’90. Paráda!
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
D9902 KOLEKCE 5 MINIATURNÍCH – každá jiná. 5 kusů 150 Kč, 10 kusů 270 Kč.
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D2074 EveryDaylily CERISE
D2075 EveryDaylily CREAM

D2318 EveryDaylily BRONZE

TERASOVÉ DENIVKY

Sorty s květy v průměru 5-8 cm velkými a také s malým vzrůstem okolo 30 cm. Tyto nenáročné
druhy se mohou pěstovat na okrajích záhonů, ale i ve vyšších partiích skalek a alpínií. Skvěle
vypadají v nádobách na terasách a lodžiích. Často opakují květenství. Jsou velmi poutavé.
EveryDaylily™ – skupina denivek vysokých 35 cm – vhodné do skalek a nádob.
Protože mají v sobě krev Stella de Oro, kvetou vlastně skoro nepřetržitě. Nevoní!
D2318 EveryDaylily BRONZE – Heemskerk 17,DOR,DIP,Early to Late,Very RE.
Bronzově zbarvené, 8 cm velké květy se žlutými středy. Výška 35 cm. Extra dlouho kvete.
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
D2074 EveryDaylily CERISE – Heemskerk 17,DOR,DIP,Early to Late,Very RE.
Růžové, 8 cm velké květy, tmavší prstenec. Výška 35 cm. Extra novinka.
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
D2075 EveryDaylily CREAM – Heemskerk 17,DOR,DIP,Early to Late,Very RE.
D2330 EveryDaylily GOLD Krémově bílé, 8 cm velké květy, zelené hrdlo. Výška 35 cm. Extra novinka.
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
D2330 EveryDaylily GOLD – Heemskerk 19,DOR,DIP,Early to Late,Very RE.
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
D2235 EveryDaylily ORANGE – Heemskerk 18,DIP,DOR,Early to Late,Very RE
– svítivě oranžové květy s tmavším prstencem, hrdlo je žluté. Novinka.
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
D2076 EveryDaylily PINK CREAM – Heemskerk 17,DOR,DIP,Early to Late,Very
RE. Růžové, 8 cm velké květy, krémové linky a sepály. Výška 35 cm. Extra novinka.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
D1690 EveryDaylily PINK WING – Heemskerk 17,DOR,DIP,E,RE. Růžové, 8 cm
velké květy, tmavší prstenec. Výška 35 cm. Novinka. Akční cena!
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
D2319 EveryDaylily PUNCH YELLOW – Heemskerk 17,DOR,DIP,Early to Late,Very RE.
Přední petály jsou punčově růžové se žlutými středovými linkami, zadní petály jsou krémově
žluté a vytvářejí tak pěkný dvojbarevný efekt 8 cm velkých květů, Výška 35 cm. Novinka.
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.

D2077 EveryDaylily RED RIBS
D2320 EveryDaylily ROSE
D2077 EveryDaylily RED RIBS – Heemskerk 17,DOR,DIP,Early to Late,Very RE.
Zářivě rudé, 9 cm velké květy, bílé středové linky, kontrastní žlutý střed. Výška 35 cm.
Extra novinka.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
D2320 EveryDaylily ROSE – Heemskerk 17,DOR,DIP,Early to Late,Very RE. Středně
růžové, 8 cm velké květy se světle červenou středovou zónou okolo šartresky zeleného
hrdla. Výška 35 cm. Novinka.
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
D2321 FRAGRANT REFLECTION – Heemskerk 13,DOR,DIP,EM,RE. Velmi bohatě
a dlouho kvetoucí, vonné 10 cm velké květy jsou citrónově žluté, pěkně tvarované
a zřasené. 15 poupat, 3 větve, výška 45 cm. Velmi kvalitní sorta.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
D0170 SILOAM PAUL WATTS – Henry 88,DIP,DOR,RE. Jednobarevně červeně
vybarvená se zvlněnými květy, zeleným hrdlem, sametovou texturou a průměrem 12 cm.
Výška 45 cm. Středně. HM’92, AM’95.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
D0106 LONGFIELDS ANGEL – Heemskerk 05,DIP,DOR. Krémově bílé, 7 cm velké
květy s výraznou purpurovou středovou zónou a zeleným hrdlem, které jsou někdy plné.
Středně raná miniatura, výška 55 cm.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
D0167 SILOAM GRACE STAMILE – Henry 84,DIP,DOR. Překrásná miniatura
s červenými, 5 cm velkými květy s tmavě červeným prstencem. Raná a brzo opakující
květenství. Výška 35 cm. JC’84, HM’87. Excelentní voňavá!
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
D0187 STELLA DE ORO - Jablonski 75,DIP, DOR,RE. Jedna z nejznámějších denivek
od amerického šlechtitele Jablonského. Jako první odrůda vykvétá a jako poslední ještě
kvete. Kvete tudíž přes celé léto. Květy jsou čistě zlatožluté s miniaturním zeleným
hrdlem, mají 7 cm v průměru. Výška 28 cm! Odrůda širokého a univerzálního užití.
HM’79, AM’82, Stoutova medaile 1985. Do skalek, do nádob, na okraje.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
D9903 KOLEKCE 5 TERASOVITÝCH - každá jiná. 5 kusů 180 Kč, 10/320 Kč.
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FUNKIE – BOHYŠKY – HOSTY

Funkie, nazývané též bohyšky a latinsky hosta jsou trvalky pocházející z Japonska,
Číny a Koreje, rod zahrnuje přes 80 botanických druhů a spoustu jejich variet. Pěstují se
především pro vysoce dekorativní listy. Vytvářejí velké trsy, jež jsou mimořádně vhodné
k plošnému pokrytí půdy. Většina druhů preferuje stín a bohatou, vlhkou, neutrální
a propustnou půdu. V našich podmínkách jsou zcela mrazuvzdorné. Na konci léta
kvetou povětšinou nachově fialovými kvítky, někdy i bíle zbarvenými. Vedle efektního
pokryvu půdy, zejména pod stromy, se listy a květy vyšších odrůd používají k řezu
(listy ve vázách vydrží několik týdnů!) a dozrálé oválné semeníky k aranžmá. Sází se asi
10 cm hluboko, a to jak do volné půdy, tak i do různých nádob, které můžeme v průběhu
sezóny přenášet na různá místa. Jinak jsou pěstitelsky zcela nenáročné. Občasná kontrola
před plži a slimáky je nutná. Rozměry lisů a zejména výšky a šířky rostlin jsou závislé na
podmínkách. V květináčích a nádobách jsou vždy menší, až poloviční. Rovněž i vybarvení
B0575 AMERICAN SWEETHEART je poplatné počasí, stanovišti a ročnímu období. Rozměry uváděné v katalogu jsou pro
podmínky ve volné půdě po dvou letech. Další odrůdy v omezeném množství jsou
uvedeny na lukon-bulbs.eu. Využijte také mimořádného zlevnění bohyšek v katalogu
označených jako Akční cena! A nezapomeňte, že bohyšky pomaleji rostou a své plné
velikosti dosahují po 2-5 letech, menší a miniaturní dříve, velké a obří později.

NOVINKY A NOVĚ UDEDENÉ DRUHY
PRO ROK 2021

B0575 AMERICAN SWEETHEART – barva vzpřímených kopinatých listů je tmavě
zelená s krémově žlutým středem. Květy jsou trubkovité, upořádané v hroznech, mají
levandulovou barvu, vykvétají v srpnu. Výška rostlin je středního vzrůstu, 40-45 cm.
Tetraploidní verze Sea Tunder.
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
B0576 BARBARA ANN – krásné, širší modrozelené listy mají výrazný bílý lem, jsou
pěkně zaoblené. Květy jsou bílé, rychle roste. Výška 40 cm. Super bohyška!
B0576 BARBARA ANN
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
B0577 BLUE CIRCLE – má pravidelně tvarované, srdcovitě oválné a velmi tuhé listy.
Barva středu i okrajů je v jednom barevném tónu. Střed je hráškově zelený, namodralé
okraje jsou tmavší. Listy mají vrásčitou texturu. Pomalu roste, protože pochází z bohyšky
Blue Shadows, která je potomkem Tokudama Aureonebulosa. Proto ta pomalost růstu
a tuhá substance listů. Výška je 40 až 45 cm.
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
B0578 BLUE HAWAII – vzpřímené modré listy jsou ve tvaru srdce s vlnitou texturou,
barva drží dobře po celou sezónu. Má bílé květy a roste dobře v polostínu. Výška je 65
až 70 cm a růst je střední. Nádherná sorta.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
B0579 BRANCHING OUT – tvoří 30 cm vysoký a 70 cm široký shluk lesklých
zelených volánkových listů, mezi nimiž vykvétají v srpnu 70 cm vysoké, robustní
květinové stvoly, které jsou spolehlivě rozvětvené do 4 větvení s množstvím atraktivních
B0577 BLUE CIRCLE bledě levandulově bílých květů, což vytváří opravdu vynikající květinovou show.
Nejnovější průlom ve šlechtění bohatě kvetoucích bohyšek.
1 kus 130 Kč, 3/350 Kč.
B0580 BROADBAND – velké, okrouhle srdčité listy jsou tmavě zelené s nepravidelně
širokým pruhem žluté s výstřiky do středu listů. Mladé rostliny na jaře doslova svítí,
v létě okraje blednou na krémově bílou. Listy mají jemnou vlnu na okrajích, jsou velmi
konzistentní a pevně sedí na silných řapících. V pozdním létě vykvétá téměř bílými
květy. Mohutnost 45x70 cm. Parádní novinka.
1 kus 140 Kč, 3/380 Kč.
B0581 CITY LIGHTS – velké vlnité zlaté listy výborné textury, je hybridem mezi
White Vision x Golden Prayers. Je středně velká, výška je 50-55 cm a růst je střední.
Kvete bledé levandulovými květy. Výhodou tohoto druhu je, že roste i na slunci. Na
podzim se listy vybarví do zlata.
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
B0578 BLUE HAWAII

B0581 CITY LIGHTS

B0579 BRANCHING OUT
B0580 BROADBAND
B0582 CURLY FRIES – velmi úzké obloukové, žlutavě zelené listy s extrémně
rozcuchanými a nařasenými okraji. Malá až střední bohyška, která má bledě levandulové
květy a roste jak na slunci, tak i ve stínu. Výška je 25 až 30 cm a růst je rychlý až střední.
Skvěle se vyjímá i v nádobách!
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
B0583 FANTASY ISLAND – malá funkie, ideální pro nádoby nebo přední části záhonů, či
zadní části alpinií. Je to mutace odrůdy Island Charm, ale se širšími okraji, lepší substancí,
zvýšenou tolerancí na slunce a větší vitalitou. Kopinatě špičaté listy mají velmi nepravidelně
vybarvené žluté středy, který později zesvětlí do krémova, tmavě zelené okraje jsou stálé se
šartresky zelenými výstřiky směrem ke středům. Jasně růžově červené řapíky nesou v letním
slunovratu zářivě levandulové květy. Výška 25-30 cm. Parádní novinka.
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
B0584 FIRST BLUSH – První ruměnec má prosté kopinaté listy, na jaře je základní
barva zelená, do které se postupně vpíjí nachově červená, řapíny jsou tmavě vybarvené.
Červená se v létě postupně vytrácí na zelenou. Samozřejmě nejlepšího vybarvení je
dosaženo ve stínu či polostínu. Výška je 35 až 40 cm a růst je střední. Levandulové
květy se objevují v létě. Zlomově vybarvená novinka.
1 kus 250 Kč.
B0585 FORBIDDEN FRUIT – Zakázané ovoce má hustě uspořádané modré listy
s oranžově žlutými středy. Je to velká bohyška s výškou 60-65 cm, ale se středně rychlým
růstem, květy má levandulové a roste na slunci i ve stínu. Tetraploidní mutace odrůdy
Orange Marmalade. Ohromující novinka.
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
B0586 GEORGE SMITH – je to velká bohyška s výškou 60-70 cm, růst je střední až pomalý.
Velké okrouhlé zlaté listy mají šartresky zelené rozhraní a modře zelené okraje. Vynikající
mutace sieboldiana Elegans, která má téměř bílé květy a roste výborně ve stínu a polostínu.
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.

B0583 FANTASY ISLAND
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B0584 FIRST BLUSH
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B0590 CHRISTMAS PAGEANT

B0595 PARADISE EXPECTATIONS

B0589 CHIKADEE
B0587 GLORY HALLELUJA
B0587 GLORY HALLELUJA – modro-zelené listy ve tvaru srdce se zeleným
přechodem na kontrastní zlatě žluté okraje mají perfektní krabatou texturu. Má
levandulové květy na 75 cm vysokých stoncích, roste na slunci i ve stínu. Výška je okolo
55 cm a šíře 70 cm, růst je střední. Mutace populární Paul‘s Glory. Skvělá novinka!
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
B0588 GUARDIAN ANGEL – Anděl strážný – podlouhle srdčité listy jsou krémově
bílé měnící se časem v šartresky zelené, široké okraje jsou modře zelené. Výška je 60 cm
a růst je střední do šíře 75 cm, květy jsou levandulové a roste na slunci i ve stínu. Mutace
skvělé Blue Angel. Spektalulární!
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
B0589 CHIKADEE – velmi neobvyklé rostliny jsou tvořeny voskovitými, svěže
B0593 LAKESIDE SPRUCE GOOSE
zelenými listy se světle žlutým lemováním. Malé mohyly dosahují výšky 20 cm
a v pozdním létě kvetou 30 cm vysokými levandulovými květy. Na okraje záhonů, do
skalek i do nádob.
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
B0590 CHRISTMAS PAGEANT – Svatební průvod – atraktivní, sytě zeleně modravé
srdčité listy s velmi širokými žlutými okraji, které se postupně mění do sněžně bílé, kvete
světle lilavými květy. Výška 50 cm, šíře 80 cm. Mutace odrůdy Christmas Tree.
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
B0591 LAKESIDE MAVERICK – velmi velké, temně zelené listy deštníkového
charakteru mají navlněné okraje a hluboce žebrovanou texturu. Tato obrovská funkie
dosahuje výšky 80-90 cm, růst je střední, kvete bílými květy s lila nádechem. Unikátní!
1 kus 150 Kč, 3/400 Kč.
B0592 LAKESIDE METER MAID – žluté středy listů později zbělají a dají tak
B0588 GUARDIAN ANGEL vyniknout velmi širokým zeleným okrajům a malým, nepravidelným, hráškově zeleným
plamenům a výraznému žebrování. Kvete lilavými květy. Výška 40-45 cm, střední růst.
Nádherný kultivar!
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
B0593 LAKESIDE SPRUCE GOOSE – poněkud špičaté kopinaté, lesklé, tmavě
zelené listy výborné textury mají nepravidelné široké žluté okraje, který se změní do
krémova, kvete levandulovými květy. Je to středně velká funkie s výškou 35-40 cm
a středním růstem. Perfektní!
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
B0594 MAUI BUTTERCUPS – hluboce kalíškovité, zlatě žluté listy s atraktivním
krabatým zvrásněním a úhlednými zelenými okraji. Světle levandulové květy se objevují
v letním slunovratu. Vynikající hustá textura. Z křížení populárních odrůd Frances
Williams x August Moon. Výška je 30-35 cm.
1 kus 150 Kč, 3/400 Kč.

B0596 PARASOL
B0594 MAUI BUTTERCUPS
B0595 PARADISE EXPECTATIONS – velké okrouhlé, pudrově modré listy ve tvaru
srdce mají široké žluté okraje. Výška je 60 až 65 cm a růst je střední.
Nádherná mutace Grand Espectations.
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
B0596 PARASOL – obrovské šedě zelené konkávní dešníkovité listy se širokými
žlutými okraji, který se změní do krémova. Mutace Modrých deštníků – Blue
Umbrellas. Výška 100-120 cm. Fantastická odrůda!
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
B0597 RED CADET – tmavě zelené kopinaté listy mají šedavou texturu, fialově
červené řapíky a květinové stvoly, které později nesou levandulové květy. Výška je
25-30 cm a růst je střední. Prosperuje dobře jak ve stínu, tak i na slunci. Další posun
k červeným Bohuškám.
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
B0598 SWEET INNOCENCE – delší, jabkově zelené srdčité listy se širokými
a nepravidelnými krémovými okraji mají pevnou strukturu. Kvete voňavými
levandulovými květy. Tetraploidní mutace Fragrant Bouguet s většími květy.
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
B0599 TEA AT BETTY‘S – lesklé svěže zelené dlanité listy mají silně navlněné žluté
okraje, které se mění na krémové v průběhu sezóny. Výška 30-35 cm, kvete bledě
levandulovými květy. Univerzální použití.
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
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B0601 TICK TOCK
B0600 TEACHER‘S PRIDE
B0600 TEACHER‘S PRIDE – modré listy ve tvaru zašpičatělého srdce mají bílé středy,
které během vegetačního období pomalu od okrajů zelenají. Výška je 30 až 35 cm a růst je
střední až pomalý, květy jsou levandulové. Pestrá mutace odrůdy Halcyon.
1 kus 150 Kč, 3/400 Kč.
B0601 TICK TOCK – zeleno žluté listy mají tmavě zelené okraje, výborná textura.
Výška je 15-20 cm a růst je střední. Má levandulové květy a roste i na slunci. Vynikající
malá bohyška.
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
B0602 TITANIC – velmi velké tmavě zelené listy se širokými zlatými okraji. Je
poněkud nestabilní ve vybarvení a často se vyskytují na listech zlaté proužky. Výška je
100 až 120 cm a růst je střední. Mutace skvělé Sum a substance. Extra velká novinka.
1 kus 150 Kč, 3/400 Kč.
B0603 TOOTY MAE – modře zelené srdcovité listy mají velmi široké zlatě žluté
B0603 TOOTY MAE okraje, vynikající substance a lesklá textura. Výška je 35-40 cm a růst je střední a kvete
téměř bílými květy. Mutace excelentní Tokudama Flavocircinalis, která má silnější
a barevnější okraje. Super sorta!
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
B0604 TOY SOLDIER – zaoblené modrozelené listy se zeleně žlutými okraji. Výška je
30-35 cm a růst je rychlý, květy jsou levandulové. Mutace odrůdy Blue Cadet.
Dobře roste i na slunci. Široké užití.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
B0605 XANADU – špičaté srdcovité listy s atraktivní texturou zůstávají máslově žluté
barvy s výraznými zelenými okraji a odstíny bílé v průběhu celé sezóny. Výška 15-20
cm, kvete levandulově. Mutace odrůdy Island Charm.
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
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B0602 TITANIC

B0604 TOY SOLDIER

B0010 ANNE
B0004 ABIQUA DRINKING GOURD
B0005 ABIQUA MOONBEAM
B0548 ALLIGATOR ALLEY – středně velká bohyška s hluboce vrásčitými zeleně
žlutými srdčitými listy, které jsou bohatě protkané žebry, kontrastní tmavě zelené okraje.
Výška 50 cm, šíře 1 metr, kvete téměř bílými květy. Perfektní sorta.
1 kus 130 Kč, 3/350 Kč.
B0008 ALVATINE TAYLOR – podlouhlé listy jsou 25x18 cm. Základní barva je
tmavě modrozelená, při okrajích mají listy 2-5 cm silné, nepravidelné zeleně tyrkysové
lemování, které později přechází v zelenozlatý odstín. Výška 60 cm, kvete téměř bílými
květy. Akční cena!
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
B0564 AMAZONE – bílé. podloze kopinaté zašpičatělé listy mají výrazné tmavě zelené
okraje s hráškově zeleným podkladem. Výška 40 cm, šíře 75 cm. Kvete jemně růžově
levandulovými květy. Novinka 2019.
1 kus 140 Kč, 3/380 Kč.
B0248 AMERICAN HALO – vytváří trsy 40 cm vysoké, 65 cm široké. Velké srdčité
listy jsou intenzívně modře zelené s kontrastními, nepravidelně širokými krémově
žlutými zvlněnými okraji.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
B0010 ANNE – tmavě zelené, oválné listy se špičkami, výrazný a široký lem, výška
50 cm. Vysoce ceněná, dekorativní a patentovaná bohyška. Akční cena!
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.

ZÁKLADNÍ SORTIMENT
OSVĚDČENÝCH ODRŮD

B0548 ALLIGATOR ALLEY

B0008 ALVATINE TAYLOR

B0004 ABIQUA DRINKING GOURD – vynikající hybrid se silnou texturou tmavě
modrozelených, krabatých listů 30x28 cm. Výška až 60 cm. Kvete bíle.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
B0005 ABIQUA MOONBEAM – hráškově zelené srdčitě kopinaté listy 25x20 cm se
zvláštním, nepravidelným žlutě zeleným lemem. Mutace August Moon. Kvete světle
purpurovými kvítky, výška 40 cm.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
B0518 ADORABLE – leskle tmavě zelené oválně kopinaté, středně velké listy o rozměrech
20x14 cm s 8-9 páry žeber. Mají nepravidelné hráškově zelené, později krémově žluté až
bílé středy. Výška 45-55 cm, později po usazení dělají pěkné mohyly šíře 70 cm. Kvete bíle
a silně voní. Mutace osvědčené odrůdy Royal Standard. Parádní novinka.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
B0605 XANADU

B0564 AMAZONE

B0518 ADORABLE
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B0181 APHRODITE

B0011 ANTIOCH
B0359 ANN KULPA
B0359 ANN KULPA – světle zelené, podlouhle srdčité listy mají světle žlutý středový
pruh, který se mění do běla s hráškově zelenými okraji. Mohutnost 45x55 cm, kvete
levandulově. Akční cena!
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
B0011 ANTIOCH – světle zelené listy, žlutobílý lem, výška 45 cm při 120 cm šíři.
Výborně roste a dělá husté porosty. Listy 26x18 cm, kvete středně nachově zbarvenými
květy. Akční cena!
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
B0181 APHRODITE – hosta plantaginea typ – velké rostliny 60x120 cm jsou tvořeny
lesklými, tmavými listy 27x19 cm dobré substance. Květy jsou čistě bílé, 12 cm dlouhé,
plné. Fantastická plnokvětá odrůda.
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
B0305 ATLANTIS – špičková tetraploidní mutace odrůdy Abba Dabba Do. Vytváří
trsy 50x150 cm, které jsou tvořeny tmavě zelenými, při okrajích zvlněnými a na koncích
zašpičatělými listy s velmi širokými, světle žlutými okraji. Světle levandulové květy na
stoncích délky 75 cm. Patentovaná odrůda.
B0305 ATLANTIS 1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
B0014 AUGUST MOON – žlutozelené, velmi krabaté listy neobvyklé substance jsou
postaveny napolo vzhůru, mají lžícovitý tvar a velikost 24x20 cm. Výška 40 cm, kvete bíle.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
B0015 AUSTIN DICKSON – středně zelené listy mají na jaře krémově žluté okraje,
v létě bíle zbarvené. Listy jsou oválné až elipsovité, mají výbornou substanci.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
B0510 AUTUMN FROST – tato tetraploidní mutace odrůdy First Frost má podlouhle
srdčité listy v temně modrém vybarvení se širokými, máslově žlutými okraji. Výška 25-30 cm,
šíře 30-40 cm, kvete purpurově. Vysoce tolerantní na chlad i horko. Překrásná sorta.
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
B0306 AVOCADO – sytě zelené, široce okrouhlé listy 20x16 cm s až 4,5 cm silnými,
tmavě zelenými okraji. Výška 60 cm. Mutace odrůdy Guacamole. Vynikající novinka.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
B0519 BANANA KID – velké listy jsou krásně žluté a vytvářejí nádherné ploché mohyly
40 cm vysoké a 60 cm široké. Květy jsou bledě levandulové. Barevně vyniká mezi ostatními
bohyškami. Velmi tolerantní na slunce. Novinka se skvělým zahradním efektem!
B0014 AUGUST MOON 1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
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B0570 BAND OF GOLD
B0251 BLUE DIMPLES
B0570 BAND OF GOLD – má tmavě zelené, velmi velké listy se širokými
a nepravidelnými žlutými až žlutě krémovými okraji. Na začátku léta kvetou světle
levandulovými květy. Po usazení dosahuje výšky 50 cm a šíře přes 80 cm. Nádherně
vybarvená statná bohyška!
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
B0490 BEACH BOY – velký a kontrastní, krémově žlutý střed tuhých srdčitých lisů
s hráškově zelenými plameny a širokým modrým lemem. Výška 40 cm, šíře 75 cm, kvete
bíle. Přínos této odrůdy spočívá v její dost značné odolnosti vůči slunci.
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
B0017 BIG DADDY – „Velký táta“ – modrozeleně zbarvené, silně vrásčité a krabaté
listy 34x21 cm jsou velmi hustě rozmístěny na rostlině. Dosahují výšky přes 60 cm při
šířce přes 120 cm. Kvete bíle, je odolná vůči slimákům. Akční cena!
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
B0018 BIG MAMMA – „Velká máma“ – má modrozelené listy 33x25 cm silné
substance se 17 páry žeber. Dosahuje výšky 80 cm a šíře 150 cm. Kvete téměř bílými
květy. Odolná vůči slimákům. Semenáč odrůdy Blue Angel.
1 kus 110 Kč, 3/300 Kč.
B0021 BLUE ANGEL – jedna z největších a nejkrásnějších modře zbarvených funkií.
Listy 35x31 cm velké jsou téměř modré s vynikající texturou a substancí zamezující
polehávání velkých a rychle rostoucích, hustě uspořádaných listů. Kvete téměř bílými,
lehce levandulově prostoupenými květy. Musíte mít tohoto „Modrého anděla“! Výška
80 cm, šíře 130 cm.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
B0024 BLUE CADET – listy 13x10 cm jsou tmavě brčálově zelené, bez kresby
a dosahují výšky 35 cm, při šířce 70 cm. V létě bohatě kvete nachovými květy na
stvolech 50 cm výšky.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
B0251 BLUE DIMPLES – výška 35 cm, šíře 45 cm. Listy 22x14 cm jsou temně modré
s hustými žebry. Kvete bledě levandulově zbarvenými květy.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
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B0571 BLUE STILTON

B0341 BLUE IVORY
B0026 BLUE MAMMOTH
B0341 BLUE IVORY – srdčité modré listy mají velmi široké krémově bílé okraje.
Mutace odrůdy Halcyon. Mohutnost 40x60 cm. Absolutně špičková sorta. Akční cena!
1 kus 160 Kč, 3/440 Kč.
B0026 BLUE MAMMOTH – „Modrý mamut“ – 40 cm dlouhé a 30 cm široké, silně
podélně zvrásněné, světle modrozelené listy pevné struktury vytvářejí mohylovité
rostliny vysoké až 1 metr. V létě kvete bíle.
1 kus 110 Kč, 3/300 Kč.
B0441 BLUE MOUSE EARS – „Modrá myší ouška“ – těžká substance kožovitých,
modře zelených „ouškovitých“ lístků s vlasově tenkými bílými okraji. Svými rozměry
15x22 cm je určena především do skalek. Unikátní miniaturní novinka.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
B0031 BLUE SHADOWS – velmi atraktivní mutace tokudama Aureonebulosa, od které
se liší světlejšími a stříkanými středy listů. Okraje jsou modře zelené. Výška 35 cm, šíře 60
cm. Barevně nádherná funkie.
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
B0571 BLUE STILTON – velmi líbivá modrá sorta pocházející z hosta tardina.
B0031 BLUE SHADOWS Pěkně vytvarované kopinaté listy jsou středně velké. Výška 45 cm, šíře 65 cm. Kvete lila
levandulovými květy. Novinka 2020.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
B0032 BLUE UMBRELLAS – „Modré deštníky“ – skvěle strukturované modrozelené
listy velikosti 40x30 cm se v průběhu léta barevně mění do velmi tmavého a sytého
odstínu. Mají zvláštní tvar – okraje jsou stočeny dolů, takže vytvářejí jakési deštníčky
a odtud název odrůdy. Dosahuje výšky až 85 cm a šíře 180 cm, kvete lilavě modrými
květy s bílými okraji.
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
B0033 BLUE VISION – modrozelené listy velikosti 38x24 cm s výrazným žebrováním
jsou uspořádány do mohyl 65 cm výšky a 120 cm šířky. V červnu až červenci rostliny
vykvétají bílými květy na 90 cm dlouhých lodyhách.
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
B0549 BOBCAT – kopinaté listy jsou matně zelené se stříbřitým poprachem, široké žluté
okraje se postupně mění v krémově bílé. Výška 40 cm, šíře 80 cm, kvete levandulově.
Mutace osvědčení odrůdy Wolverine.
Tetraploidni novinka.
B0549 BOBCAT 1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.

B0032 BLUE UMBRELLAS
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B0037 BRESSINGHAM BLUE
B0036 BRIGHT LIGHTS
B0037 BRESSINGHAM BLUE – modrozelené listy délky 60 cm. Tento druh pochází
ze sieboldiana Elegans a tudíž výborně roste. Kvete bílými květy. Super! Akční cena!
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
B0036 BRIGHT LIGHTS – výška 40 cm, šíře 60 cm. Listy 23x18 cm jsou krémově
žluté s nepravidelnými 1-1,5 cm širokými, tmavě zelenými okraji. Mají silnou substanci
podepřenou 15 žebry. Kvete skoro bílými květy. Populární semenáč z tokudama
Aureonebulosa.
1 kus 130 Kč, 3/350 Kč.
B0038 BRIM CUP – krémově bílé listy rozměrů 19x16 cm s žlutým nádechem
s nepravidelnou tmavě zelenou středovou skvrnou. Výška 35 cm, šíře do 100 cm.
Překrásná a variabilně prokreslená odrůda, pochází z Wide Brim. Kvete lilavými květy.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
B0550 BROAD STREET – tmavě zelené oválně protáhlé listy jsou ve středech
rozděleny krémově žlutými a hráškově zelenými podlouhlými ornamenty. Homole
60x40 cm, fialové kvítky. Nádherná středně velká novinka.
1 kus 140 Kč, 3/380 Kč.
B0520 BROADWAY – nádherná a veliká hosta s velmi tlustými, temně zelenými listy
s výraznými krémově bílými, do plamenů vytvarovanými okraji. Výška 50 cm, šířka 70
cm. Kvete levandulovými květy. Tetraploidní mutace odrůdy Border Street. Novinka,
která každého upoutá.
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
B0027 BUCKSHAW BLUE – pomalu rostoucí tokudama hybrid velikosti 45x120 cm
s temně modře zelenými, 20x17 cm velkými listy s ojíněnou texturou, silnou substancí
podpořenou 16-18 páry žeber. Supermodrý!
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
B0565 BULLET PROOF – má extrémně tlusté modré listy, které vypadají skvěle po
celou sezónu. Tetraploidní mutace oblíbené sorty Halcyon.
Drží modrou barvu do konce sezóny. V překladu „neprůstřelný“, protože jejich listy
jsou velmi tuhé a masivní, zároveň tak jsou odolné i vůči plžům. V polovině léta vykvétá
světle levandulovými květy. Výška 40 cm, šířka 80 cm. Velmi pěkná novinka.
1 kus 140 Kč, 3/380 Kč.
B0040 CANADIAN BLUE – středně velké, podlouhle srdčité listy jsou modrozelené,
matného sametového povrchu 50 cm výšky a 70 cm šířky. Nenáročná. Akční cena!
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
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B0044 CARNIVAL

B0253 CAPTAIN KIRK
B0460 CAPTAIN’S ADVENTURE
B0460 CAPTAIN’S ADVENTURE – vynikající mutace známé odrůdy Captain Kirk
s velmi proměnlivým vybarvením kopinatě tvarovaných šartresky zelených listů, ve
středech se špenátově zelenými proužky, okraje přechází do běla. Mohutnost 40x60 cm,
kvete fialově. Bizarní vybarvená odrůda!
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
B0253 CAPTAIN KIRK – výška 50 cm, šíře 90 cm. Oválné listy 20x18 cm jsou bledě
žluté s výraznými postraními tmavě zelenými lemy. Kvete levandulově zbarvenými
květy. Fantastická substance. Vynikající sorta.
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
B0044 CARNIVAL – temně zelené krabaté a hrbolaté listy mají výrazný krémový okraj. Kvete
lilavými květy. Výška 40 cm, dělá kompaktní porosty. Fantastická novinka. Akční cena!
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
B0492 CATHEDRAL WINDOWS – velké deštníkovité listy mají tříbarevné
vybarvení. Středy jsou krémově žluté a prolínají se s hráškově zeleným probarvením,
B0492 CATHEDRAL WINDOWS okraje jsou špenátově zelené. Výška 50 cm, šíře 85 cm, kvete velkými bílými květy,
které intenzívně voní. Tetraploidní mutace populární odrůdy Stained Glass a je jejím
značným vylepšením. Bohyška roku 2006.
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
B0311 CATHERINE – středně velké listy jsou kopinaté, tmavě modrozelené, středy
jsou světle zeleně žluté se špenátově zelenou přechodovou zónou. Kvete bíle, mohutnost
35x50 cm.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
B0363 COLOR FESTIVAL – tmavě zelené okraje, velký bílý střed až do špiček, žluté
plameny! Mohutnost 35x60 cm. Světle šeříkové květy. Mutace odrůdy Enterprise.
Mimořádná novinka.
1 kus 140 Kč, 3/380 Kč.
B0051 COLOR GLORY – krémově zelené listy mají modrozelené lemy. Dorůstá do
výšky 60 cm a kvete bíle. Zvláštně vybarvená novinka, sieboldiana hybrid. Akční cena!
B0311 CATHERINE 1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.

B0363 COLOR FESTIVAL

B0051 COLOR GLORY

96

B0493 COLORED HULK

B0315 DELTA DAWN
B0057 DEVON GREEN
B0493 COLORED HULK – velké mělce miskovité listy, tmavě zelené, ve středech jsou světle
zelené, žluté a krémové. Výška 40 cm, šíře 60 cm, květy jsou bledě šeříkové. Kvalitní novinka.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
B0315 DELTA DAWN – šartresky zelené až světle žluté okrouhlé listy, výrazné
krémově bílé okraje. Vybarvení drží až do mrazů. Výška 45 cm. Akční cena!
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
B0057 DEVON GREEN – tmavé, velmi lesklé zelené listy s modrým nádechem.
Velikost 45x105 cm. Mutace odrůdy Halcyon, vynikající zahradní odrůda.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
B0059 DIAMOND TIARA – listy 14x10 cm jsou středně zelené, 1 cm bílý lem.
Rozměry 45x100 cm, květy purpurové. Pochází z odrůdy Golden Tiara.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
B0256 DIANA REMEMBERED – výška 40 cm, šíře 80 cm. Neonově zelené listy jsou
zvlněné, krémově bílé okraje. Kvete bíle. Nádherná novinka. Akční cena!
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
B0444 DREAM QUEEN – veliké kulovitě srdčité listy jsou modře zelené s dvojtónově
zeleně zbarvenými středy. Kvete bíle, mohutnost 75x150 cm. Mutace Great Expectation.
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
B0061 DREAM WEAVER – mutace odrůdy Great Expectation, ale s mnohem širšími
listy a výraznějšími, až 8 cm silnými modro-zelenými okraji. Listy mají 17 párů žeber,
velikost až 27x23 cm. Akční cena!
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
B0539 DUTCH FLAME – mohutná bohyška s levandulově zbarvenými květy, vysoká
až 50 cm při stejné šířce. Prohnuté listy jsou žlutavě zelené s tmavšími plameny, mutace
odrůdy Liberty. Parádní novinka.
1 kus 140 Kč, 3/380 Kč.
B0342 EARTH ANGEL – nádherná novinka s velkými srdčitými modře zelenými listy a kontrastním
krémově žlutým okrajem. Mohutnost 45x60 cm, po letech až 75x150 cm. Spektakulární hybrid
z Blue Angel. Akční cena!
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
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B0527 ENCHILADAS

B0521 EMERALD CHARGER
B0206 ELEGANS
B0206 ELEGANS – h. sieboldiana – velké široké listy 40x28 cm mají temnou
modrozelenou barvu s výraznými 18 páry tmavých zelených žeber. Květy jsou bílé,
výška 80 cm. Skvělá modrá hosta. Akční cena!
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
B0521 EMERALD CHARGER – svítivě zlaté s navlněnými, lesklými tmavě zelenými
okraji a výraznými žebry. Velmi zdravě roste, kvete vonnými bílými, levandulově
nadechnutými květy. Velmi rychle roste, výška 55-60 cm. Mutace odrůdy Stained Glass.
Velmi pohledná novinka.
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
B0527 ENCHILADAS – velké, protáhle srdčité listy jsou ve středech šartresky žluté
a k okrajům postupně tmavnou přes hráškově zelenou po špenátovou při okrajích. Dobrá
substance je podpořena 9-ti páry žeber. Výška 50 cm, šíře 85 cm. Kvete bíle. Novinka 2016.
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
B0343 ENTERPRISE – mutace Captain Kirk s kopinatými listy s nepravidelnými
bílými středy, hráškově pocákanými a tmavě zelenými okraji. Mohutnost 50x120 cm.
Parádní bohyška. Akční cena!
B0343 ENTERPRISE 1 kus 110 Kč, 3/300 Kč.
B0552 FINAL VICTORY – extra velká bohyška s levandulovými květy a výškou
80-100 cm při šíři 120 cm. Zelené srdčité listy mají kontrastní, nepravidelné až dvojité
žluté okraje. Tetraploidní mutace odrůdy Victory. Parádní novinka.
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
B0067 FIRE AND ICE – krémově bílé srdčité listy mají tmavě zelené lemy, mají silnou
texturu a tuhou substanci. Levandulové květy jsou na bělavých lodyhách. Výška 40 cm.
Mutace proslavené odrůdy Patriot.
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
B0508 FIRN LINE – velké kopinaté listy jsou sytě modré s kontrastními krémovými
okraji, které se rychle vybarvují do čistě bílé. Středy voskovitých listů mají nepravidelné
vykreslení. Výška 50 cm, šířka 80 cm, kvete lilavě. Vylepšení odrůdy Aristokrat.
Nádherná novinka.
1 kus 130 Kč, 3/350 Kč.
B0320 FIRST FROST – mutace skvělé odrůdy Halcyon s ještě modřeji vybarvenými
listy, které mají modrý poprach a krémově bílé, ojíněné okraje. Mohutnost 35x80 cm.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
B0552 FINAL VICTORY
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B0067 FIRE AND ICE

B0080 FLEMISH SKY B0073 FORTUNEI AUREOMARGINATA
B0080 FLEMISH SKY – návrat plně ozdravené a velmi populární hosty. Sytě zeleně modré,
15x8 cm velké listy protáhle srdčitého tvaru s lehce vlnitými okraji mají pohárovitý charakter.
Kvete světle levandulovými květy, mohutnost 20x40 cm. Super sorta na záhony a do skalky.
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
B0073 FORTUNEI AUREOMARGINATA – má temně zelené listy 22x16 cm
s nepravidelnými a proměnlivými krémově žlutými okraji. Uprostřed léta se nad listy objevují
hrozny fialově nachových kvítků. Výška 60 cm, šířka 130 cm. Snáší plné slunce! Akční cena!
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
B0074 FORTUNEI HYACINTHINA – 24x18 cm velké vejčité listy s dobrou texturou
zabezpečenou početnými žebry jsou brčálově zelené na dlouhých řapících. Hodí se tedy
dobře k řezu a k aranžmá. Rozměry 70x140 cm, bledě purpurové květy. Akční cena!
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
B0076 FRAGRANT BLUE – středně velké homole výšky 50 cm jsou tvořeny hustě
nahloučenými modrozelenými listy 20x16 cm, které v průběhu vegetace tmavnou. Mají
11-12 párů žeber, výbornou substanci a hrubou texturu. Kvete purpurově, velmi voní.
Atraktivní modrý vzhled celého porostu. Akční cena!
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
B0077 FRAGRANT BOUQUET – rychle rostoucí rostliny mají svěže hráškově zelené
25x20 cm velké listy s bílými okraji a rovnějším povrchem. Ve středech jsou světlejší, mají
výbornou substanci. Výška 55x110 cm, květy téměř bílé s purpurovým nádechem, silně voní.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
B0078 FRANCEE – překrásná široce rozložitě rostoucí funkie s širokými kopinatými
listy 22x16 cm a čistě bílými asi 1 cm silnými lemy. Výška 60 cm, šířka 1 metr. Koncem
července vykvétá fialovými květy. Nenáročná. Akční cena!
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
B0079 FRANCESS WILLIAMS – široce oválné, rýhované listy 35x25 cm, i větší jsou
matně zelené s výrazným zlatožlutým lemem. Kvete fialově, nízko. Tato odrůda miluje
stín, roste pomaleji. Výška 60 cm, šíře 125 cm. Odolná vůči slunci. Nejvíce pěstovaná
funkie na světě! Akční cena!
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
B0261 FRIED BANANAS – nádherná, rychle rostoucí funkie se zlatě zelenými listy. Vysoká
50 cm. Mutace Guacamole. Akční cena!
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
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B0554 GET NEKKID

B0553 GEORGIA SWEETHEART
B0321 FROSTED DIMPLES
B0321 FROSTED DIMPLES – tento druh vytváří plošší porosty až 75 široké, jsou
tvořeny srdčitými, modře zbarvenými listy s výraznými krémovými okraji. Modrá
barva drží nejdéle ze všech „modrých“. Kvete bílými květy na 40 cm dlouhých stoncích.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
B0553 GEORGIA SWEETHEART – ve stínu jsou srdčité listy žlutě oranžové, zeleně
lemované, později na světle krásně bělavé v trojbarevné pestré kombinaci, každý list
je viditelně jiný! Mutace odrůdy American Sweetheart. Výška do 40 cm, šíře 80 cm.
Kvete fialově. Novinka.
1 kus 140 Kč, 3/380 Kč.
B0554 GET NEKKID – svítivě až blyštivě zelené dlouze kopinaté listy
mají celoobvodově naondulované okraje. Šíře rostlin 70 cm, výška pouze 30 cm.
V létě na téměř 75 cm lodyhách vykvétá postupně vykvétá po dobu 6 týdnů množství
trubkovitých fialových květů, lodyhy jsou potom se semeníky atraktivní až do podzimu
a mohou se využít při suchých aranžmá. Perfektní novinka.
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
B0096 GOLD STANDARD – velmi pěkný hybrid s oválnými, lehce zašpičatělými
B0096 GOLD STANDARD žlutozelenými listy 23x16 cm, které jsou pravidelně žebrované, zeleně lemované a na
dlouhých stoncích. Výška 60x150 cm. Kvete nafialovělými květy. Od konce léta se
začínají listy zbarvovat dozlatova, v porostu vždy mnoho odlišně zbarvených listů.
Semenáč z fortunei Hyacinthia. Akční cena!
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
B0484 GOLDEN MEADOWS – velké srdčité listy s krabatou texturou jsou hráškově
zelené s výraznými tmavě zelenými okraji a kontrastními matově bílými středy. Mohutnost
60x90 cm. Mutace známé odrůdy h.sieboldiana Elegans. Exotické vybarvení!
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
B0092 GOLDEN TIARA – srdčité středně zeleně zbarvené listy s 3-5 mm žlutozelenými
lemy, jsou menší 11x9 cm, ale hustě uspořádané v trsech 60 cm vysokých a až 1 metr
širokých. Efektní, kvete fialovými květy. Velmi dobrá substance. Akční cena!
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
B0528 GOOSBERRY SUNDAE – vzpřímené, tmavě zelené kopinaté listy nají
purpurově červeně zbarvené řapíky, květy jsou purpurové. Vytváří pěkné homole 40 cm
výšky, 60 cm šířky. Zdravě a rychle roste. Listy se hodí dobře k řezu. Novinka 2016.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
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B0262 GRAND MARQUEE

B0098 GREAT EXPECTATIONS
B0540 GREEN BAG
B0262 GRAND MARQUEE – fantastická hosta se sytě zelenými listy, později světlejšími,
okraje jsou proměnlivě bíle a žlutě lemovány. Výška 40 cm. Patentovaná bohyška.
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
B0098 GREAT EXPECTATIONS – elipsovité krémově bílé listy 31x25 cm s lahvově
zelenými lemy, později v průběhu léta kontrastně vybarvené s proměnlivými bílými,
krémovými a světle žlutými plameny. Mají výbornou substanci. Kvete bíle, dosahuje
výšky 75cm a šíře 150 cm. Mutace odrůdy sieboldiana Elegans.
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
B0540 GREEN BAG – podlouhle kopinaté listy jsou sytě zelené, jemně nařasené
a vytvářejí překrásné helmovité mohylky výšky 28 cm a šířky 35 cm. Kvete levandulově
zbarvenými květy. Středně miniaturní funkie, vhodná i do nádob.
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
B0263 GUACAMOLE – až 60 cm vysoké porosty jsou tvořeny sytě zelenými listy
28x22 cm se světlejšími středy, okraje jsou nepravidelně zeleně kolorovány. Nesmírně
populární odrůda z Fragrant Bouquet. Akční cena!
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
B0105 HADSPEN BLUE – temně modré listy silné a tuhé konzistence, bohatě
žebrované a hrbolaté, srdčitého tvaru, jsou velké 18x16 cm, dorůstají i do velikosti 21x17
cm. Rozměry 45x120 cm, kvete velmi světle fialovými květy. Jedna z nejmodřejších!
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
B0107 HALCYON – robustní trsnatá trvalka, která je vysoká 45 cm při šířce přes jeden
metr. Má srdčité, šedomodré listy 20x14 cm, jež se na plném slunci zbarvují špenátově
zeleně. Velké hrozny fialových kvítků. Fantastická substance. Akční cena!
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
B0461 CHAIN LIGHTNING – tmavě zeleně žluté kopinaté listy se světle žlutým
středem, který se rychle vybarvuje do běla s hráškově zeleným napuštěním. Mohutnost
40x70 cm, kvete šeříkově zbarvenými květy. Skvělý kontrast!
1 kus 110 Kč, 3/300 Kč.
B0049 CHRISTMAS CANDY – listy jsou krémové s kontrastními a zcela nepravidelně
vybarvenými tmavě zelenými lemy. Výška 30 cm, šíře 60 cm. Akční cena!
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
B0551 CHRISTMAS ISLAND – pěkně vytvarované srdčité listy jsou temně zelené
s bílými, jakoby opeřenými bílými středy s nepravidelně rozprostřenou hráškově zelenou
mozaikou. Mutace známé Christmas Candy. Speciální sorta.
1 kus 110 Kč, 3/300 Kč.
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B0115 INVINCIBLE

B0050 CHRISTMAS TREE
B0530 KIWI SPEARMINT
B0050 CHRISTMAS TREE – zpočátku světle zelené listy mají krémově žlutý
lem, později v průběhu léta jsou temně zelené s bílým lemem. Listy 25x22 cm jsou
velmi krabaté a tuhé. Velikost 58x140 cm. Voňavé, nachově purpurové květy. Pochází
z Frances Williams. Akční cena!
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
B0267 INDEPENDENCE – velké srdčité listy jsou krémové s rozmytým a paprskovitým,
tmavě zeleným středem. Výška 60 cm. Patentovaná bohyška! Akční cena!
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
B0115 INVINCIBLE – lesklé, pastelově tmavozelené listy oválného tvaru, 20x15 cm
velké, žebrované, ale rovné textury a silné substance. Rostliny jsou do 50 cm vysoké
a 110 cm široké. Kvetou lilavými, vonnými květy. Semenáč z plantaginea.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
B0123 JUNE – listy mají modrozelené okraje a různě zbarvené světlejší zlato-žlutozelené středy. Jsou 15 cm dlouhé a 10 cm široké, výborné substance. Velikost 40x80 cm,
pochází z Halcyon. Opravdu fantastická sorta!
1 kus 130 Kč, 3/350 Kč.
B0364 JURASSIC PARK – obrovské sametově modro zelené okrouhlé listy mají přes
B0123 JUNE 20 cm v průměru, mohutné a husté trsy jsou 100x120 cm velké, hrubá krabatá textura
povrchu listů, pevná substance. Excelentní! Jurský park na vaší zahrádce!
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
B0124 KARIN – tmavě zelené listy, krémově bílý lem. Výška 40 cm. Perfektní pokryvný
charakter. Patentovaná odrůda. Akční cena!
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
B0529 KING SIZE – velmi velké a lesklé listy jsou sytě tmavě zelené s modravým
voskovým povrchem. Kvete nad listy světle levandulovými květy. Pochází z mutace největší
bohyšky Empress Wu. Výška po usazení 120 až 140 cm. Extra velká bohyška. Novinka.
1 kus 130 Kč, 3/350 Kč.
B0530 KIWI SPEARMINT – středně malá bohyška milující stín, kde vykvétá sytě
levandulovými květy. Roste velmi pomalu do výšky 20 cm a šířky 30 cm. Listy jsou bílé,
později se zeleným postřikem, okraje jsou zeleně, později bíle stříkané. Mutace odrůdy
Undulata. Zajímavá novinka.
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
B0130 KROSSA REGAL – listy velikosti 28x17 cm jsou modrozelené, bohatě žebrované,
výborné textury a substance. Kvete lilavě zbarvenými květy. Velikost 80x160 cm. Listy
mají zvláštní šedomodrý poprašek.
B0364 JURASSIC PARK 1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
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B0513 LA DONNA
B0513 LA DONNA – mutace perfektního kultivaru Halcyon, výška 50 cm, šíře 1 metr.
Okrouhlé listy jsou krabaté, sytě sametově zelené, v létě přecházejí do modra. Hodí se
i na větší skalky a do nádob. Kvete světlounce růžovými až bílými květy. Odolná vůči
slunci. Perspektivní odrůda. Akční cena!
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
B0271 LADY GUINEVERRE – podlouhle oválné listy jsou světle zelené, později
krémové s tmavě zelenými okraji. Tvoří volné trsy s odlišně zbarvenými listy.
Patentovaná odrůda.
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
B0485 LAKESIDE BANANA BAY – malé banánově vybarvené listy mají precizní
jabkově zelené okraje. Velikost 20x25 cm. Kvete bíle. Vynikající substance a textura.
Skalková a hrnková novinka. Akční cena!
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
B0451 LAKESIDE DRAGONFLY – podlouhle kopinaté listy jsou ve středech
modrozelené s bílými lemy, do kterých se nepravidelně vpíjí namodralé středy.
Mohutnost 45x70 cm, rostliny mají tvar tarantule a kvetou namodrale. Rychle roste.
Novinka. Akční cena!
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč. Akční cena!
B0469 LAKESIDE LITTLE TUFT – kopinaté, lehce stočené listy jsou ve středech žluté,
bílé a světle zelené, okraje jsou tmavě zelené. Velikost 10x25 cm, tmavě purpurové květy.
Svými velmi kompaktními mohylkami je vhodná do nádob a na skalky. Rozkošná novinka!
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
B0494 LAKESIDE PAISLEY PRINT – dlaňovité listy mají jakoby péřové bílé, zcela
neobvyklé vybarvení s širokým bílým pruhováním, jsou velké 17x15 cm a mají 10 párů
žeber. Výška 20 cm, šíře 30 cm, kvete bledě fialově.
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
B0495 LAKESIDE SHOREMASTER – velké listy jsou modře zelené s rychle se
vybarvujícími žlutými středy, později téměř bílými, listy mají silnou substanci, květy
jsou také téměř bílé. Výška 30 cm, výška 65 cm, dělá kupkovité mohyly. Odolná vůči
slimákům i slunci. Dramaticky vybarvená novinka.
1 kus 180 Kč, 3/480 Kč.

B0494 LAKESIDE PAISLEY PRINT

B0485 LAKESIDE BANANA BAY

B0451 LAKESIDE DRAGONFLY

B0529 KING SIZE

B0271 LADY GUINEVERRE

103

B0469 LAKESIDE LITTLE TUFT

lukonbulbs@mybox.cz

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

B0141 LOVE PAT

B0272 LIBERTY
B0532 LETTUCE SALAD
B0532 LETTUCE SALAD – v překladu hlávkový salát, a opravdu tvarem i barvou
jej velmi připomíná. Šartresky zelené listy s dobrou substancí a s levandulovými květy.
Roste středně rychle, výška 40 cm. Mutace odrůdy Summer Breeze. Velmi zvláštní
bohyška. Akční cena!
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
B0272 LIBERTY – nádherně zbarvená patentovaná odrůda se srdčitě tvarovanými
krémově bílými listy s temně zeleně modrými středy. Super novinka.
1 kus 150 Kč, 3/420 Kč.
B0141 LOVE PAT – typ sieboldiana Elegans. Téměř kulaté listy 24x23 cm jsou temně
modrozelené, velmi krabaté, silné textury a voskovité substance. Odrůda je odolná vůči
požeru plžů. Rozložité rostliny 48x95cm kvetou bílými květy. Vynikající novinka.
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
B0142 LOYALIST – mutace odrůdy Patriot v reverzním barevném provedení, to je
s bílými středy srdčitě oválných listů a zelenými okraji. Opravdu velmi atraktivní.
Patentovaná odrůda.
B0142 LOYALIST 1 kus 120 Kč, 320 Kč.
B0471 MAGIC ISLAND – kopinaté listy vysoké substance mají žluté středy, později
krémově vybarvené, okraje jsou modře zelené. Nádherné sazenice 30x45 cm, kvete
ametystově fialovými květy. Parádní a apartní kultivar!
1 kus 140 Kč, 3/380 Kč.
B0145 MAMA MIA – světle zelenožluté listy mají výrazný středový, temně zelený
znak, u řapíků do stran rozšířený. Je to jedna z nejkrásnějších funkií širokého užití.
Výška 45 cm. Akční cena!
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
B0496 MANGO TANGO – okrouhlé a krabaté středně zelené listy, lesklého povrchu
mají středové, krémově žluté pásy různého nepravidelného tvaru a vybarvení. Výška 20
cm, šířka 35 cm, kvete lila zbarvenými květy. Fascinující novinka.
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
B0146 MAPLE LEAF – mutace odrůdy Frances Williams. Listy jsou velmi hrubě
nakrabaceny a mají velmi široké, zlatě zbarvené okraje proměnlivého charakteru.
Famózní! Akční cena!
B0471 MAGIC ISLAND 1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
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B0473 MARGIE’S ANGEL
B0533 MARMALADE ON TOAST
B0473 MARGIE’S ANGEL – velké srdčité listy jsou olivově zelené s tmavě zelenými
okraji, později, zejména na slunci přechází do svítivě žlutě zeleného odstínu s modře
zelenými lemy. Mohutnost až 70x100 cm, kvete bledě lilavými, později téměř bílými
květy. Epochální novinka!
1 kus 110 Kč, 3/300 Kč.
B0533 MARMALADE ON TOAST – srdčitě tvarované listy mají namodralý odstín.
Jedná se o rychle rostoucí mutaci odrůdy Orange Marmalade. Je to poměrně velká hosta
výšky 60-70 cm, které miluje stín, ale snáší i slunce. Odrůda vitálního a zdravého
vzrůstu. Akční cena!
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
B0534 MAYAN MOON – tato mutace odrůdy August Moon vytváří silné rostliny, 45 cm
velké s temně zelenými, velmi krabatými listy se světlejšími okraji, které později přecházejí
do zlatě žlutého lemování. V létě kvete bledě levandulovými květy. Velmi interesantní sorta!
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
B0555 MIGHTY MOUSE – velmi malé a tlusté modro-zelené listy ve tvaru myších
oušek s výraznými krémově žlutými okraji. Výška 15-25 cm, levandulové květy. Mutace
Blue Mouse Ears. Miniaturní novinka.
1 kus 160 Kč, 3/440 Kč.
B0152 MINUTEMAN – listy 21x15 cm silné substance jsou svítivě zelené s výraznými,
vystouplými žebry. Okraje jsou výrazně bíle lemovány. Výška 50 cm, světle nachové
květy. Mutace odrůdy Francee. Listy jsou při okrajích pohárovitě stočené.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
B0542 MIRACLE LEMONY – je to první bohyška, která kvete světle žlutými květy,
které navíc velmi příjemně voní. Dekorativní zeléné listy mají nařasené okraje, Výška
rostliny 30 cm, šíře 40 cm. Unikátní přelomová novinka.
1 kus 240 Kč, 3/660 Kč.
B0154 MOERHEIM – špenátově zelené listy mají okrouhle srdčitý tvar, velikost 25x15
cm, kontrastní bílé okraje. Výška do 50 cm. Velmi snadno se pěstuje. Akční cena!
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
B0566 OLD GLORY – mutace odrůdy Glory je rychle rostoucím druhem se zlatě
žlutými srdčitými listy s výraznými tmavě zelenými nepravidelnými okraji. Hluboké žíly
a vlnité okraje přidávají na kráse a odolnosti této atraktivní bohyšce – vždy vypadá dobře
a upoutá pozornost každého na prvý pohled. Levandulové květy se objevují na začátku
letního slunovratu na stvolech 60 cm délky, jinak mohutnost 35x85 cm.
1 kus 130 Kč, 3/350 Kč.
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B0453 MOODY BLUES

B0524 MONSTER EARS
B0535 MOJITO
B0535 MOJITO – na jaře s bílým voskovým povlakem, později velmi lesklé, spíše
okrouhlé listy s výbornou substancí, jsou pastelově středně zelené a vytvářejí atraktivní
mohyly mohutnosti 60x90 cm. Téměř bílé květy příjemně voní. Celozelená mutace
odrůdy Avocado. Perfektní novinka.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
B0524 MONSTER EARS – kulaté, velmi tlusté a pohárkovitě tvarované listy jsou tmavě
špenátově zelené. Výška 30 cm, kvete bledě fialově. Mutace odrůdy Sunset Grooves.
Taková malá zelená myší ouška. Do skalky, korýtek a nádob. Miniaturní novinka.
1 kus 110 Kč, 3/300 Kč.
B0453 MOODY BLUES – tlumeně modré listy mají silnou substanci a matovou až
plyšovou texturu. Mohutnost 40x65 cm, kvete levandulově. Vynikající modrá.
1 kus 110 Kč, 3/300 Kč.
B0514 MOON SPLIT – pěkné trsy banánově žlutých listů se šartresky nazelenalým
nádechem a s výraznými zelenými středovými pruhy. Výška 40 cm, šíře 60 cm, kvete
levandulově zbarvenými květy. Exotická novinka.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
B0163 NIGHT BEFORE CHRISTMAS B0498 MOONLIGHT SONATA – velké, modravě zelené listy 30x27 cm mají
pohárovitý charakter, jemně navlněné okraje a silnou substanci podepřenou 14 páry
žeber. Nádherné rostliny o rozměrech 50x120 cm, kvete časně namodrale bílými, velmi
vonnými květy. Zkřížení Invincible x Northern Halo. Parádní novinka.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
B0156 MORNING LIGHTS – překrásná reverzní variace odrůdy Twilight s listy
zlatožluté barvy ve středech, tmavě zelené barvy při okrajích. Středně vzrůstná.
Patentovaná novinka.
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
B0474 MORNING STAR – široce kopinaté listy mají svítivě sytě zelené okraje
s výraznými žlutými paprskovitě tvarovanými středy, které později přechází do
krémového odstínu. Mohutnost 50x80 cm, levandulové květy. Nádherná!
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
B0163 NIGHT BEFORE CHRISTMAS – oválně protáhlé, kopinaté listy 30x18 cm
jsou svěže zelené s velkými bílými, většinou třízubými znaky ve středech listů. Výška
40 cm, délka listů od báze 50 cm. Naprosto špičková sorta! Akční cena!
B0498 MOONLIGHT SONATA 1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
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B0165 NORTHERN EXPOSURE
B0348 OLIVER BAILEY LANGDON
B0165 NORTHERN EXPOSURE – velmi krabaté, modrozelené listy 35x26 cm se světle
zelenožlutým, velmi širokým lemem, později blednoucího do krémova. Tato mutace odrůdy
sieboldiana Elegans dosahuje výšky až 70 cm. Listy mají výbornou substanci, hodí se k řezu.
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
B0348 OLIVER BAILEY LANGDON – mutace odrůdy h. sieboldiana. Obří modré
kulaté listy mají nejprve zelený a poté zlatý okraj po celou sezónu. Na konci léta kvete
bílými květy. Výška 60 cm.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
B0349 ORANGE MARMALADE – mutace odrůdy Paul‘s Glory se světle zelenými
oválnými listy s tmavě zelenými okraji na jaře, v průběhu sezóny listy ve středech
blednou a při okrajích nabírají na sytosti. Rozměry 45x105 cm. Kontrastní vybarvení.
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
B0499 ORION’S BELT – tmavě zelené srdčité listy mají široké, světle zelené, později
kontrastně krémové okraje. Výborná substance vypouklých listů, které je podpořena
14 páry žeber. Výška 60 cm, šíře 70 cm, rostliny mají téměř kulovitý habitus, kvete
levandulově. Vynikající novinka.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
B0567 PAISLEY BORDER – tmavě zelené listy s nepravidelně vlnitými krémově
žlutými okraji, které jsou časem bílé. Je to obrácená (barevně reverzní) mutace skvělé
Lakeside Paisley Print. Jedná se o střední hostu s výškou okolo 40 cm a šíří 60 cm, roste
poměrně pomalu a kvete levandulově. Parádní!
1 kus 140 Kč, 3/380 Kč.
B0170 PARADIGM – zlatožluté listy 27x22 cm jsou zeleně lemované. Fantastické
vybarvení. Pochází ze Sum and Substance. Extra velké rostliny, velmi zvláštní. Rychle
roste, hodně zalévat. Akční cena!
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
B0543 PARTY POPPER – tato mutace odrůdy Catherine má krémově žluté kopinaté listy
s modrým lemováním v nádherném čtyřbarevným efektem. Listy mají silnou substanci, odolné
proti okusu slimáků. Výška 25 cm, v polovině léta květe levandulovými květy. Krásná sorta!
1 kus 110 Kč, 3/300 Kč.
B0501 PATHFINDER – protáhle srdčité, na koncích zašpičatělé listy mají ve svých
středech netradičně tvarované krémově bílé zbarvení, okraje listů jsou lehce vlnité, silná
substance a lesklá textura. Výška 30 cm, šíře 55 cm, kvete bledě purpurovými kvítky.
Mutace osvědčené odrůdy Francee. Famózní novinka.
1 kus 110 Kč, 3/300 Kč.
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B0180 PIZZAZZ

B0173 PAULS GLORY
B0365 PAUL REVERE
B0365 PAUL REVERE – mutace odrůdy Patriot s kopinatými, křídově bílými listy
s velmi kontrastním temně zelenými okraji. Mohutnost 75x40 cm. Fantastická sorta.
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
B0173 PAULS GLORY – barva listů 20x15 cm se v průběhu sezóny mění ze zelené na
žlutou, ale vždy s tmavě zeleným okrajem. Výška 35 cm i více. Zcela unikátní hosta!
Kvete bledě lilavými květy. Akční cena!
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
B0180 PIZZAZZ – srdčitě tvarované listy 26x21 cm jsou jakoby zmrzle modré
s navlněnými žlutými, později krémovými okraji. Výborná substance s 15 páry žebry
a hrubá textura. Kvete množstvím bílých květů, nižší vzrůst do 30 cm. Velmi poutavá.
Akční cena!
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
B0182 PLANTAGINEA GRANDIFLORA – velké rostliny 60x120 cm jsou tvořeny
lesklými listy 27x19 cm dobré substance. V srpnu vykvétá čistě bílými, velkými
trubkovitými květy 12 cm dlouhými a 6 cm v průměru.
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
B0182 PLANTAGINEA GRANDIFLORA B0477 POPCORN – téměř kulaté listy mají unikátně vybarvené krémově bílé listy
a modře zelenými okraji, každý list jiný. Mohutnost 30x60 cm, bledě fialové květy.
Velmi atraktivní novinka!
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
B0544 POST-IT – velmi lesklé řepkově žluté srdčité listy dobré substance. Výška 35
cm. Kvete téměř bílými květy. Velmi zvláštní kultivar.
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
B0456 PRAYING HANDS – v překladu „Modlící se ruce“, které připomíná svým
habitusem rostlin 35x40 cm. Listy jsou navlněné, postavené vzhůru, podlouhle štíhlé,
tmavě špenátově zelené. Kvete levandulově. Velmi neobvyklá sorta.
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
B0184 PRIMA DONNA – velké srdčité listy jsou sytě zelené s nepravidelnými bílými
okraji. Tvoří husté trsy.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
B0568 PUNKY – nažloutle zelené listy s modrým okrajem je mutací pěkné odrůdy Blue
Wedgwood. Je střední hosta s jedinečným zbarvením a silná substancí s levandulovými
květy. Výška je 35 až 45 cm a růst je střední až pomalý.
B0477 POPCORN 1 kus 130 Kč, 3/320 Kč.
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B0568 PUNKY
B0557 PURPLE SENSATION
B0557 PURPLE SENSATION – tato velmi dekorativní funkie má mimořádně krásné
narůžovělé fialové proužkaté květy se světlou pikotáží a s příjemnou vůní. Žebrované,
světle zelené zvlněné listy vytvářejí 50 cm vysoké mohyly široké 60 cm.
1 kus 140 Kč, 3/380 Kč.
B0186 QUEEN JOSEPHINE – trávově tmavě zelené listy 18x14 cm mají široké žluté
okraje a jsou velmi lesklé. Výška 30 cm. Velmi okouzlující.
1 kus 60 Kč, 3/150 Kč.
B0332 RAINFOREST SUNRISE – fluorescentní, zlatě žluté listy mají vpité tmavě
zelené okraje. Kvete světle lilavými květy. Výškou 40 cm je vhodná do skalky a nádob. .
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
B0525 RASPBERRY SUNDAE – snad nejvíce osvěžující a líbivá kombinace barev
v porovnání k ostatním kultivarům bohyšek tohoto přenádherného kultivaru – v překladu
Malinová zmrzlina. Listy raší jako krémové a zelené, později získávají bílé a světle
zelené podélné pruhy. Řapíky listů se vybarvují do temně burgundsky červeného odstínu,
který se částečně paprsčitě vpíjí do středů listů. Celkový vzhled rostliny umocňují
burgunsky červená poupata na pevných, temně vybarvených stoncích. Rozkvétá tmavě
fialovými květy. Vynikající v kombinaci s barevnými dlužichami a čemeřicemi. Výškou
30 cm se zdá malá, ale mezi ostatními zcela dominuje. Průlomová novinka mezi
hostami!!! Každý by ji měl mít na zahrádce!
1 kus 180 Kč, 3/480 Kč.
B0545 RED NECK HEAVEN – velmi zvláštní odrůda pocházející ze samoopylení
odrůdy hosta kikutii caput-avis, má oválné zelené listy s naondulovanou formou
a na reverzu s voskovým potahem. Výška 40 cm, rozkladitá šířka 75 cm. Kvete velmi
bledými fialovými kvítky, řapíky listů jsou purpurově načervenalé. .
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
B0188 RED OCTOBER – sytě zelené listy mají dobrou substanci. Tato odrůda se
vyznačuje červenými řapíky listů, což jí dodává na značné atraktivitě. Středně rostoucí.
V překladu Rudý ŕíjen.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
B0189 REGAL SPLENDOR – šedozelené listy 27x17 cm mají krémově bílé až žluté
okraje. Listy mají 13 párů žeber, dobrá substance. Kvete nafialovělými květy, dosahuje
výšky přes 70 cm. Pompézní odrůda.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
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B0546 RIPPLE EFFECT

B0279 REVOLUTION
B0334 SAINT PAUL
B0279 REVOLUTION – velké srdčité krémově bílé listy jsou při okrajích nepravidelně
lemovány a žíhány až do svých středů. Fantastický kontrast! Patentovaná novinka.
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
B0546 RIPPLE EFFECT – mutace odrůdy June pocházející z USA, má žlutě zelené
listy s kroucenou substancí a s tmavě zeleně modrými, nepravidelně umístěnými okraji
a proužky. Výška 30 cm, světle lila květy. Velmi zvláštní kultivar.
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
B0366 RISKY BUSINESS – sytě zelené podlouhle kopinaté listy mají kontrastní bílý
středový pruh, výborný habitus 60x40 cm. Mutace velmi populární odrůdy Striptease.
Vynikající novinka.
1 kus 130 Kč, 3/350 Kč.
B0193 ROBERT FROST – vynikající odrůda z Frances Williams. Středně velké
rostliny do 50 cm a metru šíře jsou tvořeny modravě zelenými listy s až 2 cm silnými
zlatožlutými, později krémově bílými lemy. Rovná textura, výborná substance. Kvete
bílými květy, purpurová poupata. Akční cena!
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
B0193 ROBERT FROST B0558 ROCK OF GIBRALTAR – středně velká funkie 60 cm výšky a 45 cm šíře.
Famózní mutace odrůdy Chain Lightning s matově zeleně modrými listy velmi tuhé
substance a krabaté textury. Vynikající novinka.
1 kus 90 Kč, 3/270 Kč.
B0194 ROYAL STANDARD – listy 24x15 cm jsou široce vejčité, velmi lesklé,
hrbolaté, čistě zelené, později na koncích zlatavé. Vonné bílé květy vysoko přesahují
listy. Miluje slunná stanoviště. Výška 60 cm. Americká patentovaná hosta z křížení
plantaginea x sieboldiana. Akční cena!
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
B0334 SAINT PAUL – tato mutace Pauls Glory vytváří v porostech dramatický
kontrast svými svítivě zlatě žlutými srdčitými listy s výrazně tmavě modře tónovanými
okraji. Vynikající kultivar.
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
B0199 SAMURAI – velké, modrozelené listy 35x29 cm mají žluté okraje. Výška
50 cm, bílé květy. Listy jsou vrásčité, srdčitého tvaru a jsou lžícovitě prohnuté. Překrásný
rozložitý tvar. Pochází z William Frances.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
B0558 ROCK OF GIBRALTAR

B0199 SAMURAI

B0366 RISKY BUSINESS
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B0194 ROYAL STANDARD

B0205 SIEBOLDIANA
B0560 SILK ROAD
B0205 SIEBOLDIANA – funkie Sieboldova je překrásnou, robustní trvalkou 1 metru
výšky a 1,5 m šíře. Velké, srdčité, zvrásněné listy 45x27 cm s výrazně vpadlou žilnatinou
jsou šedomodré, později zelenomodré. Až 18 párů žeber dodává listům překvapivě
dobrou substanci. Kvete skoro bíle. Snáší i slunce. Akční cena!
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
B0560 SILK ROAD – podlouze srdčité až oválné listy vysoké voskovité substance jsou
bílé se zajímavě vícebarevně mozaikovanými středy. Výška do 65 cm, pokud je prostor
tak šíře až 1 metr, kvete levandulově. Unikátní novinka.
1 kus 110 Kč, 3/300 Kč.
B0503 SNAKE EYES – velmi zvláštní tvar, 20x15 cm velkých listů, se podobají hrotům
kamenných kopí, základní barva je temně zelená s velkými středovými bílým klíny, které
mají ve svých středech šartresty zelené šípy. Každý list je nestejně vybarven, mají výbornou
voskovitou substanci zpevněnou 9-11 páry žeber a jakoby lakovou texturu. Dělá nádherné,
kopcovitě tvarované trsy 50x70 cm velké a kvete světle fialovými kvítky. Mutace odrůdy
Striptease. V překladu hadí oči, kterým se listy dost podobají. Excelentní sorta.
1 kus 110 Kč, 3/300 Kč.
B0213 SO SWEET – velmi rychle rostoucí druh 50x90 cm s tmavě zelenými, podélně
vrásčitými a žebrovanými listy 16x12 cm dobré substance a s výraznými zlatými lemy,
později bílými. Výška 35 cm, kvete levandulově zbarvenými květy. Akční cena!
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
B0573 SORBET – tato vynikající sorta vznikla mutací velmi populární odrůdy
Raspberry Sundae, po které zdědila všechny její atributy včetně červených řapíků
a pěkných listů, které jsou bíle panašované. Rychle roste a brzo se zabydluje. Výška
50 cm, šíře 70 cm. Vynikající novinka!
1 kus 160 Kč, 3/440 Kč.
B0561 SPARTACUS – velmi velké prohnuté srdčité listy s krabatou texturou jsou 25 cm
široké a přes 30 dlouhé. Středy listů jsou svěže středně zelené se zlatými zvlněnými
okraji. Kvete raně téměř bílými květy s lehkým levandulovým nádechem. Výška 65 cm
a šíře pře 120 cm. Impozantní novinka.
1 kus 130 Kč, 3/350 Kč.
B0504 SPRING MORNING – světle hráškově zelené, lehce vlnité listy mají kontrastní
smetanově bílé okraje, velmi dobrá substance. Výška rostlin 40 cm, šířka 80 cm, kvetou
hustými bílým latami květů. Perfektní!
1 kus 110 Kč, 3/300 Kč.
B0559 SANDHILL CRANE – dlouze kopinatě tvarované středně zelené lesklé, dlouhé
špičaté listy mají žlutý až smetanově bílý lem. Květy jsou fialové, výška 25-35 cm.
Neobvyklý vzhled a tvar, parádní v květináčích i na skalkách. Novinka.
1 kus 110 Kč, 3/300 Kč.

B0559 SANDHILL CRANE

B0504 SPRING MORNING
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B0355 STIRFRY

B0526 STING
B0336 STAINED GLASS
B0336 STAINED GLASS – olistění je svítivě zlatě žluté s 5 cm tmavě zelenými lemy.
Vytváří mohyly 10x50 cm, kvete světle lilavými, velmi voňavými květy. Mutace velmi
populární hosty Guacamole. Fantastická odrůda. Akční cena!
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
B0526 STING – nádherné elipsovité květy jsou sytě tmavě zelené se středovými
bílými a krémově zelenými plameny. Jsou 16 cm dlouhé 12 cm široké a podpořeny jsou
9 páry žeber. Kompaktní trsy výšky 35-40 cm a šířky 70 cm, miluje stín. Světle modře
levandulové květy. Mutace osvědčené odrůdy Anne.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
B0355 STIRFRY – středně svěže zelené 18x10 cm velké listy jsou při okrajích silně
zvlněné. Mohutnost 45x90 cm. Vynikající odrůda. Akční cena!
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
B0479 SUGAR AND SPICE – lesklé, široce kopinaté listy jsou středně a tmavě zelené
s krémově bílými okraji. Velikost 50x80 cm, vonné světle šeříkové květy. Mutace odrůdy
Invicible. Velmi kvalitní bohyška.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
B0337 SUGAR DADDY – modré krabaté listy mají kontrastní krémový okraj. Výška 50 cm,
B0479 SUGAR AND SPICE šíře 70 cm. Kvete bledě levandulovými květy.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
B0220 SUM AND SUBSTANCE – tento druh opravdu stojí za to mít. Obří listy
40x35 cm (ale až do velikosti 50x44 cm! evokují představu „sloních uší“. Jsou světle
zelené a mění se do zlatavého odstínu. Listy jsou krabaté, silně žebrované a mají silnou
texturu. To jim umožňuje se udržet nad povrchem půdy a nepoléhat. Dosahuje výšky
85 cm(v mimořádných podmínkách i 120 cm!, ovšem s řapíky jsou listy dlouhé přes
1 metr. Rovněž stvoly s fialovými květy dosahují i 120 cm. Pokud je zalévána, je značně
tolerantní vůči slunci. Bohyška s největšími listy!
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
B0137 SUMMER BREEZE – temně zelené listy 21x16 cm mají poměrně široké
krémové okraje, výška 55 cm. Mutace Summer Magic.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
B0509 SUMMER LOVIN – srdčitě zakulacené, 22x18 cm velké, na konci zašpičatělé
listy jsou ve středech temně zelené, silně a kontrastně žlutě lemované. Vynikající
substance, 10-12 párů žeber, výška 40 cm, šířka 80 cm, kvete bledě levandulovými květy
v červenci. Mutace osvědčené odrůdy Summer Breeze. Extrémně krásná.
B0509 SUMMER LOVIN 1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.

B0220 SUM AND SUBSTANCE

B0137 SUMMER BREEZE
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B0337 SUGAR DADDY

B0190 T REX
B0538 TONGUE OF FLAME
B0505 SUNSET GROOVES – okrouhlé leklé listy jsou 16 cm dlouhé a 13 cm široké
a mají 9 párů žeber, mají zlatožluté středy a tmavě zelené okraje, které jsou lehce
zvlněné. Výška 40 cm, šíře 60 cm, kvete krásnými bílými květy na dlouhých pevných
stoncích. Mutace odrůdy Rainforest Sunrise.
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
B0190 T REX – gigantické listy jsou až 50 cm dlouhé a 35 cm široké! Silná substance
s 12-18 páry žeber. Výška až 90 cm, kvete bíle. Akční cena!
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
B0516 TAMBOURINE – středně zelené srdčité listy mají krémově nažloutlé okraje. Dělá
pěkně vystavěné 50x100 cm velké mohyly. Odolná vůči výkyvům počasí. Skvělá novinka.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
B0506 THUNDERBOLT – velké mísovité a silně krabaté, modře zelené listy
o rozměrech 40x30 cm mají žlutě zelené, nepravidelně, až paprskovitě vybarvené středy,
které postupně vybělávají do pavoukovitých tvarů. Miluje stinná místa, kde dorůstá
do výšky 75 cm a šířky 90 cm, v létě kvete bílými květy. Mutace odrůdy sieboldiana
Elegans. Extrémně krásná novinka.
1 kus 110 Kč, 3/300 Kč.
B0481 TIMELESS BEAUTY – široce kopinaté lisy mají ve středech bílé plameny,
tmavě modré okraje a hráškově zelené probarvení. Velikost 35x50 cm, středně fialové
květy. Působivá!
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
B0227 TOKUDAMA FLAVOCIRCINALIS – další raritka. Těžce zvrásněné listy jsou
modře zeleného odstínu se zvláštním zlatě vybarveným okrajem. Roste velmi pomalu a i přes
svoji výšku 45 cm se dá pěstovat v nádobách či v pozadí alpinií. Kvete bílými květy.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
B0538 TONGUE OF FLAME – středně velké homole jsou široké 80 cm
a vysoké 50 cm. Úzce vejčité listy jsou tmavě zelené s bílými a světle hráškově
zelenými plameny, lehce zvlněné okraje. Květy jsou světle levandulově fialové
na narůžověle fialových stvolech. Synonymum Touch of Flame. Novinka.
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
B0357 TORTILLA CHIPS – celožlutá mutace Stained Glass. Listy zůstávají svěží po celou
sezónu. Mohutnost 45x120 cm. Akční cena!
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
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B0232 UNDULATA MEDIOVARIEGATA

B0237 WHIRLWIND
B0230 TWILIGHT
B0230 TWILIGHT – mutace odrůdy fortunei Aureomarginata, stejné růstové
parametry, ale se širším, výraznějším lemem, lepší substancí a s více špičatými listy.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
B0231 UNDULATA ALBOMARGINATA – má vejčité až kopinaté zelené listy
s nepravidelným bledě krémovým až bílým lemem. V polovině léta kvete hrozny bledě
fialových květů. Výborně se hodí na podrosty stromů. Výška 75 cm, šířka 100 cm. Akční cena!
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
B0232 UNDULATA MEDIOVARIEGATA – nepravidelně tvarované listy kopinatých
tvarů jsou různě zeleně vybarvené s nepravidelnými bílými středy. Kvete středně fialově,
nízko nad listy. Výška 70 cm, snáší i plné slunce. Akční cena!
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
B0296 UNDULATA UNIVITTATA – 45 cm vysoká s tmavě zelenými listy 17x11 cm
a typickým bílým středovým proužkem. Akční cena!
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
B0507 VALLEY’S GLACIER – srdčitě tvarované jsou zeleně namodralé s velmi
B0296 UNDULATA UNIVITTATA kontrastními žlutými, později máslově bílými okraji. Výška 50 cm, šířka 80 cm, kvete
levandulově. Mutace odrůdy First Frost.
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
B0547 VELVET MOON – sytě vybarvené, tmavě zelené oválné listy s kontrastními
žlutě zelenými okraji. Výška 50-60 cm, šířka 80 cm. Tato mutace známé odrůdy Abiqua
Moonbeam kvete levandulově bílými květy
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
B0536 VICTORY – extra velká funkie s velikými, leskle zelenými srdčitými listy
s máslově žlutými okraji. Rostliny středně rychle rostou do výšky přes 1 metr. Květy
jsou pastelově levandulové. Podlouhle rýhaté listy mají skvělou texturu a substanci
podpořenou až 14 páry žeber. Špičkový kultivar.
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
B0237 WHIRLWIND – tmavě zelené listy 20x16 cm prohnuté vzhůru mají krémově bílé,
jakoby vlisované středy s ostře ohraničenými a výběžkatými okraji. Velmi dobrá substance.
Výška 30 cm, s nachově zbarvenými květy přes 70 cm. Mutace odrůdy fortunei Hyacinthia.
Neobvyklá! Každý se u ní zastaví!
B0507 VALLEY’S GLACIER 1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.

B0547 VELVET MOON
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B0358 WHITE BIKINI
B0569 WHITE DOVE
B0358 WHITE BIKINI – mutace skvělé odrůdy Striptease s dlouze kopinatými temně
zelenými listy s kontrastním bílým kopinatým středem. Nižší vzrůst.
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
B0569 WHITE DOVE – úzké zelené listy s bílými okraji jsou skvělou kombinací
doplněnou o čistě bílé květy. Tato miniaturní bohyška je vysoká 20-25 cm a je vodná
na skalky, okraje záhonů a do nádob. Pochází z odrůdy Beatrice. Atraktivní novinka.
1 kus 130 Kč, 3/350 Kč.
B0238 WHITE FEATHER – další raritní kultivar do stinných míst vašich zahrad. Když
na jaře listy raší, jsou bílé, později v průběhu vegetace jsou některé protáhle kopinaté
listy celozelené, jiné bíle zelené a jiné téměř bílé. Výška 22 cm. Akční cena!
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
B0240 WIDE BRIM – voskovité listy 22x15 cm široce oválného tvaru mají kontrastní
bíle krémovou barvu při okrajích a tmavě zelené středy. Elegantní modrofialové květy na
středně dlouhých lodyhách. Výška 50 cm. Nádherná! Akční cena!
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
B0303 WOLVERINE – pravidelně tvarované trsy s podlouhlými, tmavě modře
zelenými listy 17x7 cm s kontrastními zlatými lemy a bílými proužky.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
B0574 YELLOW POLKA DOT BIKINI – tato mutace známé a hojně pěstované hosty
Striptease má lesklé, zelené listy s jasně žlutými okraji, tmavě zelené středy jsou velmi
nepravidelně vybarvené a bílé pruhy mezi nimi dodávají listům neobvyklou krásu. V létě se
marže změní na jablečně zelený odstín a středy se postupně barevně zvýrazňují. Zároveň se
poté objevují i pěkné levandulové květy. Výška je 30 cm, šíře 50 cm. Exkluzivní kultivar.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
B0242 YELLOW RIVER – velká funkie 70x150 cm s 30 cm dlouhými a 20 cm
širokými, tmavě zelenými, srdčitými listy s výraznými, 1 cm silnými lemy. Pěkná
struktura, výborná substance díky 15 párům žeber, kvete bílými květy.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
B9999 SMĚS FUNKIÍ - 5 kusů 150 Kč, 10/280 Kč.
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G1955 SALMON STAR

G2126 RUMĚLKOVÁ PARÁDA

G2127 RŮŽOVÝ MOTÝL

GLADIOLY

G2124 PAŠERÁK

INTRODUKCE PRO ROK 2021

Jsou mečíky poprvé uvedené naší firmou, pocházejí od našich přátel Jiřího Václavíka,
Petra Mimránka z Moravy a Vlastimila Mitisky z Čech.
G2123 ORAKULUM (Václavík 2021,435,LM). Svítivé, lososově červené, jemně
nařasené květy s bohatým celoplošným krémově bílý šumrováním a melírováním. Klasy
jsou dvouřadého uspořádání, mají v průměru 22 puků, 8-9 najednou otevřených květů.
Semenáč T 26-109/10.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
G2124 PAŠERÁK (Mimránek 2021,333,M). Zářící sytě lososová barva květů
s jahodově růžovým okem na bílém podkladě s tryskajícími bílými paprsky. Jemné
kadeření, až 7-8 rozkvetlých květů na rovném tmavém klasu s 20-21 poupaty. Výška
rostliny je 120 cm. Mečík má vysokou množivost a výborný zdravotní stav po mateční
odrůdě. Semenáč č. CNT-3 z křížení Smutný Acant x Duša Moja.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
G2125 RUBÍN VE ZLATĚ (Mitiska 2021,413,LM). Světle žlutý v kombinaci se
žlutozelenou, výrazné červené středy – celkově až exotická kombinace, pěkně zřasený
a voskový,robustní klasy 21 puků, kvete spolehlivě i za sucha a z menších hlíz, velmi
pěkný, rodičovství nejde odhadnout, B 6.
1 kus 55 Kč, 3/150 Kč.
G2125 RUBÍN VE ZLATĚ G2126 RUMĚLKOVÁ PARÁDA (Mitiska 2021,456,M). – lesklá tmavě červená
s vínovým nádechem, silně zřasený a voskový, dlouhé dvouřadé klasy 21 puků,
z velkých hlíz 2 – 3 vyrovnané klasy, skvěle roste, krásná barva, která se těžko fotí, má
v sobě Jungle Flower podle výborného růstu B 57.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
G2127 RŮŽOVÝ MOTÝL (Mimránek 2021,363,M). Svítivý pastelový odstín růžové
barvy květů s malými fialovými paprsky v hrdlech na světle žlutém podkladě. Silně zřasené
květy jsou dobře rozprostřené, otevírá 6 květů současně, klas nese až 20 poupat, rostliny mají
výšku 120 cm. Velmi vysoká množivost a výborný zdravotní stav zaručují, že se stane na
dlouhou dobu pýchou vaší zahrady. Semenáč číslo DAF-2 (Smutný Acant x Růžová Sonáta).
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.

G1960 KIO
G1957 COOKIE
G1959 KATANA (Holland 2021 443,EM) – je vítaným barevným přínosem s jemně
nařasenými, měkce růžovými květy s výraznými, zářivé fuchsiově růžovými očky
na krémovém podkladě. Dlouhé klasy s dvouřadým uspořádáním a s 21 poupaty. Je
vynikající pro řez květů. Barvička!
G1960 KIO (Forever 2021,404,EM). Velmi zřasené, čistě hráškově zelené květy
voskové substance jsou ve dvouřadu s nákvětem až 10 květů na dlouhých a pevných
klasech s 21-23 puky. Velmi kvalitní sorta.
G1963 MUJER FATAL (Forever 2021,465,M). Sytě floksově levandulové až nachově
růžové jemně nařasené květy s kontrastním a velkým, máslově žlutým středem
a postřikem okrajů spodních petálů. Štíhlé klasy s až 8 najednou otevřenými květy ve
dvouřadu z 22 poupat, Vynikající barevný efekt!
G1955 SALMON STAR (Osselton 2021,433,M). Lososově růžové, jemně zřasené květy
s velkým krémovým středem. Květy mají skvělé umístění s 8-10 najednou otevřených
v přísbém dvouřadu, přes 22 puků na klase. Několikanásobný vítěz výstav v Anglii.
G1961 VOLBEAT (Forever 2021,486,EM). Tmavě modře fialové květy – jak fialový
kopírák – mají nepatrné stříbrné linky, znak v hrdle a jemnou vlásenovou pikotáží po
okrajích petrálů. Velmi atraktivní dvouřadé uspořádání na dlouhých klasech s 8 najednou
otevřenými květy s matovou texturou a s černými poupaty. Super tmavá novinka.
G1962 YELLOW AGE (Holland 2021,415,M). Čistě zlatě žluté, velmi jemně zřasené
květy ve dvouřadu na pevných klasech, 8-9 najednou otevřených s menšími, ale
kontrastními rumělkově červenými očky. Výstavní novinka.

G1962 YELLOW AGE

G1959 KATANA

NOVINKY PRO ROK 2021

G2123 ORAKULUM

Holandské novinky, doposud neregistrované odrůdy.
1 kus 16 Kč, 5 od druhu 75 Kč, 10/140 Kč.
G1957 COOKIE (Forever 2021,487,LM). Veliké čtvercové, jemně zřasené květy jsou
velmi tmavě fialové s výrazným, černě fialovým jazýčkem. Jsou ve dvouřadu na pevných
a dlouhých klasech s až 8 najednou otevřenými z 22 poupat. Vynikající novinka ve své
barvě s výstavními parametry.
G1958 ELVIVE (Forever 2021,477,M). Velmi líbivá kombinace sytě orchideově
purpurových petálů se světlejšími vnitřními, lilavě zbarvenými okvětními lístky
a kontrastním vinově purpurovým okem. Květy jsou tuhé, jemně zvlněné a ve výstavním
i řezovém dvouřadu, 8 najednou otevřených, 20-22 poupat. Unikátní dvoutónová novinka.
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G1258 AFTER SHOCK

ZÁKLADNÍ SORTIMENT

Jsou typy gladiolů s průměrem květů 10 cm a více, klasy jsou delší, snadno řezatelné
s více než 20 poupaty a většinou se 6-8 najednou otevřenými květy. Jsou vhodné do váz
umístěných na zemi či nízkých stolech a vykvétají až do posledního poupěte. Nasázené
v dubnu kvetou začátkem srpna. Později sázené kvetou na konci srpna a na začátku
září. Jedná se jak o americké odrůdy, tak i rovněž o evropské hybridy holandské a naší
tuzemské provenience.
Cena za jednu hlízu (cibuli) je uvedena individuálně u druhu. Nabízeny jsou velké
hlízy o obvodové velikosti 12-14, tedy zhruba okolo 4-4,5 cm v průměru a středně velké
hlízy o obvodové velikosti 10-12 cm, zhruba v průměru 3,5-4 cm, u některých novinek
a vzácných druhů o průměru 2-3 cm. Vše květuschopné.
Další druhy www.lukon-bulbs.eu jsou uvedeny další druhy.
G1258 AFTER SHOCK (Dutch Cats 05,465,EM). Růžově rumělkové květy jsou
lehounce zvlněné. Středně raná a vitální sorta.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
G1965 AGUNG (Mimránek 2018,457,M). Purpurově červené květy mají jemné bílé
šumrování. Okolo hrdla je barva světlejší. Okraje okvětních plátků jsou jemně bíle
G1966 AMBASSADOR lemovány. Pevné klasy nesou 22-24 puků, otevírá 7-9 moderně zvlněných a voskovitých
květů. Semenáč z odrůdy Jiří Václavík.
1 kus 22 Kč, 5/100 Kč, 10/190 Kč.
G1531 ALTAIR EXOTIC (Václavík 11,457,M). Tmavě červený se stříbrným
šumrováním, okraje petálů mají narůžovělý lem. Dvouřadé klasy s až 23 poupaty, nákvět
8-9. Velmi nápadná sorta.
1 kus 22 Kč, 5/100 Kč.
G1966 AMBASSADOR (Šaran 2011,437,M). Vytváří pravidelné dvouřadé klasy
s lososově růžovými květy, které mají na spodních petálech nádherné žluté oko. Otevírá
10 i více květů na klase s 24-26 poupaty. Květy jsou voskově tuhé, zvlněné, mají
čtvercovitý tvar. Skvělá výstavní sorta.
1 kus 18 Kč, 5/80 Kč, 10/150 Kč.
G1903 AMBER MISTIQUE (Holland 19,410,M). Krémově bílé květy mají velké,
ametystově zbarvené oko. Květy jsou jemně zřasené, ve dvouřadu na pevných stoncích.
Nákvět až 8 květů z 22 poupat. Exotický vzhled.
1 kus 11 Kč, 5/50 Kč, 10/95 Kč.
G1003 AMSTREDAM (Snoek 92,500,LM). Jeden z nejmohutnějších a nejimpozantnějších mečíků, které snadno vyrostou do 160 cm i větší výšky, takže se dají řezat
do váz umístěných na zemi, a kde vypadají skvěle 10 dní. Barva je čistě bílá.
G1903 AMBER MISTIQUE 1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
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G1262 ASTARTE

G1970 AUŠPASS SPARVAS
G1967 BALTORO
G1845 ANTONÍN DVOŘÁK (Plants International 17,456,M). Dlouhé, purpurově
zbarvené klasy s 8-10 najednou otevřenými, rumělkově červenými květy ve dvouřadu se
sametovou texturou. Skvělá novinka.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
G1262 ASTARTE (Horizon 11,478,M). Sytě fialově purpurové květy ve dvouřadu.
Atraktivní barva. Novinka.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
G1970 AUŠPASS SPARVAS (Markevičius 15,341,EM). Velmi něžně, až dětsky růžové,
velmi silně zkadeřené květy s výraznými, karmínově růžovými jazýčky se zlatým
lemováním. Nádherná litevská sorta.
1 kus 20 Kč, 5/90 Kč.
G1967 BALTORO (Koniček 2016,379 M). Květy jsou pěkně zvlněné s voskovitou
strukturou čtvercového tvaru. Dvojtónová, zářivě tmavě purpurová barva má jiskřivý
nádech. Spodní okvětní lístky jsou tmavší. Dvouřade klasy dosahuji 22–24 puků, jsou
dlouhé přes 70 cm a současně udrží nákvět 10 květů.
1 kus 16 Kč, 5/70 Kč, 10/130 Kč.
G1649 BARBORKA (Rýpar 08,301,M). Bílá s výrazným vínovým okem a reflexy,
dokonalý mečík s dlouhým klasem a skvělou dvouřadou stavbou. Výstavní!
1 kus 16 Kč, 5/70 Kč, 10/130 Kč.
G1843 BARTÓK (Plants International 17,466,E). Cyklámenově růžové květy se znaky
v hrdle jsou pevně uchyceny na pevných klasech ve dvouřadu. Novinka.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
G1353 BEAUTIFULANGEL (Peters 99,441,E). Zvlněné bílé květy mají výrazný levandulově
růžový nádech, uspořádány jsou ve dvouřadu na silných a dlouhých klasech. Výstavní!
1 kus 14 Kč, 5/65 Kč, 10/120 Kč.
G1740 BIG BEN (Šaran 2015,535 M). Parádní barva je zářivě lososová se žlutým
jazykem na spodních plátcích, středová žebra mají bělavý tón. Velké, pevné květy jsou
jemně zvlněné, jsou uspořádány v perfektním, výstavním dvouřadu. Klasy nesou 22-24
puků, otevírá až 12 květů naráz. Z křížení Gladiris x Olympie. Obr!
1 kus 16 Kč, 5/75 Kč, 10/140 Kč.
G2099 BÍLÁ ELEN (Kovařík 2017,400,LM). Čistě alabastrově bílé květy vynikající
substance a textury jsou perfektně uchyceny na dlouhých klasech s až 26 puky. Dokáže
najednou udržet 10 hrubě voskově zřasených květů ve dvouřadém provedení. Výstavní
odrůda! Výstavní novinka. Akční cena!
1 kus 14 Kč, 5/65 Kč, 10/120 Kč.
G1905 BIZET (Holland 19,457,M). Květy jsou rubínově červené s bílým, červeně
popepřením na spodním petálu. Dvouřadé uspořádání na dlouhých klasech s až 20 poupaty,
z toho 7 najednou otevřených květů.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
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G1461 BLACK STAR
G1011 BLUE ISLE
G1787 BLACK SEA
G1787 BLACK SEA (Partners 16,458,E). Sytě tmavě vínové květy s černými okraji
jsou jemně zřasené. Majestátní klasy nesou až 24 poupat, 8 najednou otevřených květů,
skvěle se hodí k řezu.
1 kus 11 Kč, 5/50 Kč, 10/95 Kč.
G1461 BLACK STAR (Siergewassen 13,458,M). Černě purpurové květy jsou lehce
zvlněné, nepatrná bílá kresba. Novinka.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
G1011 BLUE ISLE (Fischer 73,486,M). Osvědčená americká odrůda, která se výborně
množí a také velmi dobře roste. Barva květů je středně až tmavě modrá s krémovým
hrdlem. Květy jsou lehce zvlněné, klas má střední délku a květenství je středně rané.
1 kus 7 Kč, 5/32 Kč, 10/50 Kč.
G1921 BLUE STORM (Holland 20,486,M). Sytě fialově modré, lehce zvlněné květy
s tónovaným středem. Barvený přínos.
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/85 Kč.
G1921 BLUE STORM G2085 BOHEMIA AFTER DARK (Mitiska 2015,458,M). Pojemnován po známé
a populární džezové skladbě amerického drummera Kenny Clarka – v překladu Čechy po
setmění. Tmavé, červeně černě fialové, tuze zvlněné květy mají tenkou bílou ořízku okolo
dolních petálů a sametovou texturu. Pevné a tmavé klasy mají 18-20 puků, 6-7 otevřených
květů. Pochází z odrůdy Černý tanečník. Nová barva! Mimořádná novinka.
1 kus 15 Kč, 5/70 Kč, 10/130 Kč.
G1906 BOSSA NOVA (Holland 19,495,LM). Velké hnědě kouřové, pěkně zřasené
květy s kontrastním větším okem jsou uspořádány ve dvouřadu na pevných stoncích.
Exkluzivní sorta.
1 kus 11 Kč, 5/50 Kč, 10/95 Kč.
G1907 BOTSWANA (Holland 19,426,LM). Sytě oranžové květy jsou jemně zřasené,
žluté hrdlo. Žhavá barva!
1 kus 11 Kč, 5/50 Kč, 10/95 Kč.
G1922 BRA VAL (Holland 20,414,M). Zlatě žluté, pěkně zřasené a velké květy ve
dvouřadu na dlouhých a silných stvolech. Výborně roste.
1 kus 11 Kč, 5/50 Kč, 10/95 Kč.

G1488 BUCCACO
G1910 COLOR CLUB
G1488 BUCCACO (Everglad 06,494,M). Kouřově hnědé květy jsou lehce zvlněné,
mají lehký purpurový nádech. Velmi dobře roste.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
G1215 BUGGY (Everglad 03,301,M). Krémově žlutý, velké výrazné zlatě žluté oko,
velmi silně zvlněné květy.
1 kus 11 Kč, 5/50 Kč, 10/95 Kč.
G1788 BUHLER‘S HUMOR (Peeters 07,467,EM). Nová barva – senzační kouřově
růžový odstín s hrubě zřasenými petály, ve středech světlejší a tmavšími rubínově
vínovými jazýčky. Dokáže otevřít 9 květů najednou z 24 puků na dlouhých dvouřadých
klasech. Vynikající textura efektně zřasených květů připomínajících voskové růžičky.
Silné a robustní rostliny. Výstavní odrůda z Kanady.
1 kus 13 Kč, 5/60 Kč, 10/110 Kč.
G1984 CARSKAJA ROSKOSS (Murín 2010,463,LM). Velké květy mají jasně
růžové horní okvětní lístky, spodní lístky jsou tmavě karmínově růžové, hrdlo je světle
karmínové. Dvouřadé klasy nesou 23-25 poupat, otevírá 9-11 nádherně zvlněných
a voskovitých květů. Spektakulární tvar květů! Nezapomenutelná barva!
1 kus 25 Kč, 5/110 Kč.
G1021 CARTHAGO (Horizon 05,454,M). Tmavě červeně oranžové, do špiček
tvarované květy. Tmavší jazyk, velmi vitální.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
G1144 CLADENCES CHOICE (Brasher 93,435,EM). Sytě lososové květy mají velké
bílé hrdlo, jsou krásně zvlněné. Vysoká odrůda, dlouhé klasy s až 27 poupaty. Výstavní!
1 kus 14 Kč, 5/65 Kč, 10/120 Kč.
G1514 COCTAIL (Koníček 05,353,M). Velice atraktivní kombinace krvavě červené
s kontrastním, čistě bílým jazykem. Vysoký klas má 24 puků, pevné uchycení, tuhé
zvlněné květy. Jasný favorit! Akční cena!
1 kus 14 Kč, 5/65 Kč, 10/120 Kč.
G1910 COLOR CLUB (Holland 19,577,LM). Velmi sytě orchideově purpurové
květy s pozlaceným lemem purpurového oka a problesky spodních petálů. Dvouřadé
uspořádání, 8 najednou otevřených květů, 23 poupat. Výjimečné vybarvení.
1 kus 14 Kč, 5/65 Kč, 10/120 Kč.
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G1516 DASHING

G1145 COOL BREEZE

G1660 CLARE (Šaran 07,387,E). Tmavě modře fialová ve dvou odstínech, na spodních
okvětních plátcích jsou uprostřed bílé šípy. Klasy nesou 19-20 puků, květy jsou hrubě
zvlněné a voskovité. Unikátní barva!
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč.
G1145 COOL BREEZE (Koníček 93,401,M). Bílé dvouřadé klasy jsou čistě ledově
bílé, zřasené. Vynikající nákvět a trvanlivost květů! Výborný k řezu.
1 kus 13 Kč, 5/60 Kč, 10/110 Kč.
G1515 CREAM PERFECTION (Osselton 06,411,M). Velké květy jsou krémové, ve
středech květů a na jejich okrajích jsou lehké narůžovělé znaky. Dlouhé klasy, přes 20
poupat, 8-9 nakvetlých květů ve dvouřadu. Nádhera.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
G1897 CUKRLE (Rýpar 13,571,EM). Základ bílý, světle levandulové přelivy, rozpité, stříkané
tmavě levandulové oko. Silně zvlněné a voskové velké květy. Exot s výbornou stavbou.
1 kus 25 Kč, 5/110 Kč.
G1147 ČERNÝ KÁMEN (Kovařík 93,458,EM). Sametově černě červené květy jsou
silně zřasené, komplexně nejlepší v barvě. Dlouhé klasy, až 25 poupat. Nejžádanější
G1147 ČERNÝ KÁMEN sorta! Excelentní! Nestárnoucí stálice!!
1 kus 16 Kč, 5/75 Kč, 10/140 Kč.
G1342 ČERNÝ TANEČNÍK (Koníček 06,358,M). Velmi tmavá, černočervená barva.
Voskové, zvlněné květy, dvouřadé uspořádání květů. Dnes už klasika! Akční cena!
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/105 Kč.
G1326 ČESÍLKO (Rýpar 96,304,M). Strhující zelená dvojkombinace. Květy jsou silně
zřasené, pastelově zelené, při okrajích tmavší. Nádherný exot!
1 kus 25 Kč, 5/110 Kč.
G2100 DALIBOR (Mitiska 2017,467,LM). Zářivý fialkově červený s výrazným bílým
žilkováním. Krásná živá barva. Výborná substance jemně nařasených květů, které jsou pevně
uchycené ve dvouřadu na dlouhých a silných klasech. Vynikající řezová novinka. Akční cena!
1 kus 16 Kč, 5/75 Kč, 10/140 Kč.
G1673 DANDY (Rýpar 10,377,LM). Sytý levandulově vínový s krémovým okem
v hrdle, které má o něco tmavší lem. Voskovité květy jsou moderně navlněné, mají kulatý
tvar. Pevné, štíhlé klasy nesou 22-23 poupat, otevírá 7-9 květů. Krásná novinka.
1 kus 16 Kč, 5/75 Kč, 10/140 Kč.

G1673 DANDY

G2073 DARK SEA

G2073 DARK SEA (Šaran 2014,358,M). Jemně zvlněné, sametové, hnědě černé květy
s výbornou voskovitou texturou, určitě upoutají návštěvníky zahrad, ale i výstav. Klasy mají
perfektní dvouřadé uspořádání květů, které jsou pevně uchycené na stonku. Vytváří 70 cm dlouhé
klasy s 22-23 poupaty, otevírá po 8-10 květech, poupata jsou téměř černá. Vynikající novinka.
1 kus 25 Kč, 5/110 Kč.
G1516 DASHING (Alleman 2006,213 E). Základní barva je světle žlutá, která
na vrchních plátcích přechází do růžova, na spodních v tmavší žlutou. V hrdle je
v ýrazné rudě hnědé oko. Klasy mají formální uspořádání, nesou 21–23 puků, otevírá
7–9 zvlněných, voskovitých květů. Překrásná kombinace.
1 kus 15 Kč, 5/70 Kč, 10/130 Kč.
G1844 DEBUSSY (Plants International 17,455,E). Šarlatově červené zřasené květy se
světle žlutými středy. Pevné, tmavě vybarvené klasy. Raná novinka.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
G1572 DENEB EXOTIC (Václavík 2010,399,M). Barva květů je tmavě mahagonově
až kouřově hnědá se šlehačkově bílým žíháním (šumrováním), které je velmi intenzivní
na celém květu. Otevírá 8 až 10 čtvercovitých květů, pěkně zvlněných, voskově tuhých
na delších klasech s 22 až 24 poupaty. Exotická novinka.
1 kus 15 Kč, 5/70 Kč, 10/130 Kč.
G1674 DESTERA (Lelek 96,485,EM). Velmi vitální, množivá, fialově modrá, sestavená
ze tří odstínů. Dvouřadé klasy jsou pevné, dlouhé, nesou až 24 puků. Květy jsou zvlněné,
voskovitě tuhé. Krásná odrůda v barvě jarních fialek, kvete mezi prvními.
1 kus 15 Kč, 5/70 Kč, 10/130 Kč.
G1969 DEVINE (Hartline 2010) 441 M. Něžně růžové, super zřasené květy mají bíle
krémový střed, velmi dlouhé klasy 70 cm délky s 23 poupaty a s 8-9 najednou otevřenými
květy. Nádherný mečík!
1 kus 22 Kč, 5/100 Kč.
G1150 DOLCE VITA (Partners 04,437,EM). Středně růžové, lehce zvlněné květy mají
světlejší středy.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
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G1226 EMERALD RIPPLE

G2055 DORA
G1745 DONATELLA
G1745 DONATELLA (Siergewassen 13,432,M). Velké a hrubě zřasené okrouhlé květy
jsou lososově růžové s jemným oranžovým nadechnutím, klasy jsou dlouhé s 22-23
puky, vykvetlé květy ve dvouřadu. Mimořádná novinka.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
G2055 DORA (Koníček 16,467,M). Základní barva je cyklámenově růžová, která je
velmi silně šumrovaná a melírovaná bílou barvu. V hrdle je nepatrný karmínový tón.
Klasy jsou pevné, nesou 21-23 poupat, otevírá se 6–8 voskově tuhých květů. Z křížení
Hestia x Lázeňský kavalír. Velmi vitální novinka.
1 kus 16 Kč, 5/75 Kč, 10/140 Kč.
G1429 EARLY LAVENDER (Peeters 00,473,E). Šeříkově růžový, světlejší oko,
dlouhé klasy k řezu, maximálně raný. Jeden z prvních kvete. Vynikající k řezu!
1 kus 14 Kč, 5/65 Kč, 10/120 Kč.
G1226 EMERALD RIPPLE (Pletcher 78,404,M). Hráškově zelený, velké květy, až
8 najednou otevřených na dlouhých klasech s 23 puky, krásně zvlněný, skvěle roste.
Stále skvělý! Nikdy nezklame.
1 kus 15 Kč, 5/70 Kč, 10/130 Kč.
G1429 EARLY LAVENDER G1918 ENŠPÍGL (Rýpar 16,301,EM). Krémově bílý se sytým a výrazným krvavě červeným
okem a prstencovými reflexy. Vyloženě tržní, exotická kombinace barev s perfektní stavbou
jak květu, tak celého klasu s až 25 puky a 9-ti najednou otevřenými květy.
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč.
G1026 ESPRESSO (Inra 00,458,EM) velmi raná, sytě tmavě červená odrůda se
sametově černým nádechem. Květy jsou lehce zvlněné, na slunci nevadnou. Zdravě
roste, dobře se množí a dá se rychlit.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
G1344 ESSENTIAL (Kwehersever 09,410,EM). Velké, krémově bílé květy jsou čistě
uniformního vybarvení, silně zřasené a voskové na dlouhých klasech ve dvouřadu. Novinka.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
G1746 EVERGREEN (Dijkstra 09,404,EM). Citrónově zelené, nádherně zřasené květy
na pevných klasech. Krásná novinka.
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/85 Kč.
G1831 FIDO – (Šaran 2016,414,EM). Čistá žlutá barva, výborné zvlnění i voskovitost,
pěkná stavba klasu s 21-23 puky, otevírá 7-8 květů. Další předností je jeho ranost,
výborná množitelnost i zdravotní stav. Kvalitní žlutá novinka.
G1918 ENŠPÍGL 1 kus 20 Kč, 5/90 Kč.
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G1272 GOLDEN FANTASY
G1373 GOLD MAKER
G1538 FIORENTINA
G1538 FIORENTINA (Everglad 08,401,M). Křídově bílé květy s narůžovělým
odleskem, velmi kontrastní signálně červené oko. Dlouhé klasy s výborným nákvětem,
23 puků. Super novinka.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
G1644 FORTAROSA (Everglad 12,444,M). Tuhé květy mají velmi zvláštní, marcipánově
růžovou barvu, pevné uchycení ve dvouřadu na dlouhých stoncích. Super novinka.
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/85 Kč.
G1971 GARDEN PLEASURE (Hartline 2013,347,EM). Zářící květy jsou oranžově
lososové barvy s lehkým žlutým hrdlem. Otevírá najednou 9 silně nařasených
a voskovitých květů ve formálním uspořádání s až 25 poupaty. Extra kráný kultivar!
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč.
G1373 GOLD MAKER (Šaran 2014,412 M). Výjimečné, ledově, smetanově žluté
květy, spodní okvětní lístky mají o něco málo tmavší odstín. Robustní, výstavní klasy s 23
až 25 poupaty, otevírá 9 až 11 silně zřasených květů, voskovité substance. Čtvercovité
květy, silně dekorativní, mají pravidelné dvouřadé uspořádání. Statné rostliny vytvářejí
dlouhé klasy s velmi dobrou proporcí a stavbou.
1 kus 17 Kč, 5/80 Kč, 10/150 Kč.
G1272 GOLDEN FANTASY (Šaran 05,416,EM). Dlouhý klas nese 24-25 puků, je
dvouřadého uspořádání. Květy jsou silně zvlněné a voskové, kvetou dlouho bez známek
vadnutí. Nádherná tmavě žlutá barva! Naprosto špičková sorta.
1 kus 16 Kč, 5/75 Kč, 10/140 Kč.
G1855 GOLUBYJE SNĚŽINKI (Dybov 04,501,M). Překlad modré sněhové vločky
je plně výstižný. Sněhově bílé, velmi zřasené květy mají modravě zbarvené konce petálů.
Dvouřadé soukvětí 80 cm, průměr květů 13-14 cm, výška rostliny 130 cm. U nás neznámá,
ale jinak velmi populární ruská sorta.
1 kus 30 Kč, 5/140 Kč.
G1284 MILLENNIUM (Klutey 99,401,M). Bílý s kontrastním růžovým okem. Otevírá najednou 8 voskových květů z 24 puků. Super!
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/105 Kč.
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G1162 HALLMARK

G1042 GREEN STAR
G1622 GRAPEVINE
G1622 GRAPEVINE (P.Select Inra 12,485,M). Modře purpurové květy mají zvláštní
odstín modrých vinných hroznů. Pevné klasy, 22-24 poupat, 150 cm. Novinka.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
G1042 GREEN STAR (Dykstra 02,404,E). pěkně středně zelené květy na žlutém
podkladě jsou nepatrně zvlněné a mají zajímavý tvar květů. Novinka.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
G1162 HALLMARK (Fischer 84,401,EM). Smetanově bílý, velké červeně fialové oko, silné
voskové zřasení, mohutné a dlouhé klasy. Naprosto vynikající k řezu. Nejlepčí okáč! Stálice!!
1 kus 14 Kč, 5/65 Kč, 10/120 Kč.
G2105 HEKTÓR (Mitiska 2018,554,EM). Základní barva je středně červená, velmi
pěkného zářivého odstínu, střed horních petálů je světlejší. Velké, ploše otevřené květy
mají silně voskovou substanci s nádherným zřasením. Kvalitní klasy mají 20-22 puků
s výstavním dvouřadým uspořádáním. Rovněž pro svoji ranost i skvělá odrůda k řezu.
1 kus 20 Kč, 5/90 Kč, 10/170 Kč.
G2060 HORSKÁ LOUKA (Mitiska 2013,404,M). Velmi příjemný a sytý odstín
vitriolově zelené, plošší květy jsou jemně zřasené a pevně uchycené ve dvouřadu na
dlouhých klasech s 22 poupaty, 6-7 najednou otevřených květů. Z křížení Jarní louka x
G2105 HEKTÓR neznámý druh. Kvalitní odrůda.
1 kus 20 Kč, 5/90 Kč, 10/170 Kč.
G1349 HRADEC KRÁLOVÉ (Sochor 81,472,M). Vynikající kultivar s jemně
levandulově zbarvenými, silně zvlněnými květy se světlejšími dolními petály a výbornou
voskovou texturou. Klasika.
1 kus 15 Kč, 5/70 Kč, 10/130 Kč.
G1651 HURON KISSES (Peeters 04,401,M). Pěkně zvlněné, čistě bílé květy
s pravidelnou, kontrastní červenou skvrnou v hrdle. Dvouřadé klasy mají 23 puků,
otevírá 9 voskovitých květů. Statné rostliny. Kanadská sorta.
1 kus 15 Kč, 5/70 Kč, 10/130 Kč.
G1898 HURON MEADOW (Peeters 03,302,M). Svěže žlutě zelený s tmavším hrdlem.
Květy jsou pěkně zřasené a výborné substance na dlouhých klasech. Kvalitní odrůda.
1 kus 25 Kč, 5/115 Kč.
G1953 CHARISMA (Holland 14,414,M). Velké, elegantně zřasené květy jsou zlatě
žluté na dlouhých klasech v symetrických dvouřadech s vysokým nákvětem. Každý klas
dokáže kvést až 2 týdny. Vynikající sorta.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.

G1354 CHOCOLATE
G1953 CHARISMA
G1270 CHINON
G1270 CHINON (Horizon 06,456,EM). Sytě červené květy, krémově žluté hrdlo. Velmi
vitálně roste. Raná odrůda.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
G1354 CHOCOLATE (Forever 09,395,M). Květy jsou velmi zvláštně vybarvené
a těžko popsatelné. Základní barva je kouřově hnědá, v hrdle šedě kouřová, při okrajích
červeně kouřová, bílé středové linky. Květy mají dobrou strukturu, jsou jemně navlněné.
Fantasticky vybarvený exot! Jak čokoláda! Novinka.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
G1420 IZA (Šaran 2007,304 EM). Pěkný odstín pistáciově zelené má tato novinka.
Rostliny vytváří pravidelné dvouřadé klasy s 20 až 22 poupaty a současně udrží 7 až
9 otevřených květů. Květy jsou pěkně zvlněné, voskově tuhé. Jsme rádi, že Vám tuto
ranou odrůdu můžeme nabídnout.
1 kus 16 Kč, 5/75 Kč, 10/140 Kč.
G1165 JADRAN (Melich 95,483,M). Modře fialové květy, světlejší v hrdle. Silně
voskovité květy jsou silně zvlněné. Dlouhé klasy s 22 puky. Stálice mezi modrými!
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/105 Kč.
G2076 JAHODOVÝ POHÁR (Mimránek/Kříž 14,343,M). Nádherně exoticky
vybarvené květy, které připomínají jahody, šlehačku a grenadýnu v poháru. Vnitřní
okvětní lístky jsou jahodově růžové, vnější šlehačkově krémové, velké oko je červeně
jahodové, barvy se vzájemně prolínají a rozpíjejí. Velmi poutavá novinka.
1 kus 25 Kč, 5/110 Kč.
G1276 JAUNÁ KOMBINACIJA (Vinkelis 10,315,EM). Horní okvětní plátky jsou
broskvově růžové, spodní plátky mají zlatě žlutou barvu s výraznými, kontrastními
a velkými, vínově červenými jazyky. Klasy nesou 20-22 puků, otevírá 6-8 najednou na
pevných klasech ve dvouřadu. Paráda!
1 kus 15 Kč, 5/70 Kč, 10/130 Kč.
G1407 JIŘÍ VÁCLAVÍK (Václavík 09,465,M). Velmi zvláštní a těžko popsatelná barva.
Základ je magentově červený, střed šeříkově růžově stříkaný (šumrovaný), 5 mm silné
okraje jsou pastelově lila růžové. Obě neónové barvy jsou ve vzájemné harmonii. Klasy
jsou středně velké s 23 puky, 6 najednou otevřenými květy. Majstrštyk Jirky Václavíka.
1 kus 14 Kč, 5/65 Kč, 10/120 Kč.
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G1233 LONG BEACH

G1751 KAMELOT
G1166 JUNGLE FLOWER
G1681 JOYFUL
G1681 JOYFUL (Fischer 1994,475,LM). Středně levandulová se světlým hrdlem a velkou,
tmavě růžově nachovou velkou skvrnou, jakoby kaňkou, která dělá tuto odrůdu velmi působivou.
Rostliny jsou vysoké, klasy mají 24 až 26 poupat, otevírá 8 až 9 květů. Velmi poutavá sorta.
1 kus 15 Kč, 5/70 Kč, 10/130 Kč.
G1166 JUNGLE FLOWER (Vincent 86,556,M). Tmavě sametově červené, velmi
zvlněné obří květy. Voskový. Špičkový kultivar. Síň slávy!
1 kus 14 Kč, 5/65 Kč, 10/120 Kč.
G1751 KAMELOT (Koníček 2013,375,M). Fialově levandulové květy jsou bíle
šumrované, na spodních okvětních je velké žluté oko s červenou, slabší linkou. Květy
jsou pevně uchycené, dobré voskovitosti, moderně navlněné. Vytváří pravidelné klasy
s 22-23 poupaty s delším stonkem. Excelentní bikolor.
1 kus 14 Kč, 5/65 Kč, 10/120 Kč.
G1518 KARIOKA (Rýpar,04,435). Lososové, silně zřasené květy mají žluté, červeně
sypané až stříkané oko. Dvouřadé dlouhé klasy s 22 puky a 8 otevřenými květy.
Dekorační paráda! Vzácnost!
G1518 KARIOKA
1 kus 20 Kč, 5/90 Kč, 10/170 Kč.
G1682 KAVROS (Koníček 2015,355,M). Překrásné cihlově červené, silně nařasené
a voskovité květy mají okolo hrdla, na spodních petálech, tmavší odstín a na nich září
výrazné, rudě karmínové oko. Klasy jsou pevné, rovné, nesou 22 až 24 poupat. Otevírá
najednou 7-9 květů. Kvalitní sorta.
1 kus 16 Kč, 5/75 Kč, 10/140 Kč.
G1494 KLASIKA (Rýpar,04,424,LM). Sytě lososově zbarvené, velmi zvlněné květy
se zlatě lososovými spodními petály jsou pevně uchyceny ve dvouřadu na pevných
dlouhých klasech s 23 poupaty a 8 najednou otevřenými květy. Extra sorta!
1 kus 20 Kč, 5/90 Kč, 10/170 Kč.
G1623 LA JOLLA (Nagel 10,465,EM). Sytě tmavě růžové květy s jemnou bílou ořízkou
okrajů petálů, silné klasy s 22-24 puky. Synonymum Fairytale Pink. Skvělá novinka k řezu.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
G1870 LAKE BIG BEAR (Holland 19,471,EM). Světle šeříkově levandulové. Jemně
zřasené květy s velkým krémovým hrdlem s jemnými fialovými znaky. Dvouřadé
uspořádání, 8-10 nákvět z 23 puků.
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/105 Kč.
G1682 KAVROS
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G1685 LEDOPÁD
G1972 LIETUVA
G1685 LEDOPÁD (Rýpar 10,400,E). Ledově bílý s levandulovou infúzí a jemným
poprachem. Výstavní klasy, velmi raný. Překrásně zvlněný s výborným dvouřadem.
Novinka nevšední krásy. Super!
1 kus 22 Kč, 5/100 Kč.
G1972 LIETUVA (Vinkelis 15.415,EM). Tento exoticky vyhlížející mečík se těžko popisuje
pro svůj mix barev. Základní barva je světle krémově žlutá s jemným nasáknutím lossosovbě
brůžové (nebo je to naopak?). Velmi silně nařasené květy mají karmínově červené jazyky,
vnitřní petály mají po okrajích chartreusky zelený okraj. Exotická novinka.
1 kus 20 Kč, 5/90 Kč, 10/160 Kč.
G1233 LONG BEACH (Rýpar 99,415,M). Zelenožlutý, při okrajích více zelený
s menším, rubínově červeným očkem. Lehce zvlněný. Zajímavý.
1 kus 14 Kč, 5/65 Kč, 10/120 Kč.
G2043 LOSOSÍ JIKRY (Mitiska 12,436,M). Zářivá, čistě lososová, zcela výjimečná
barva. Nádherně tvarované květy jsou silně zřasené s voskovou substancí. Pevné dekorační
klasy 17-20 puky, vysoká množivost. Pochází z Divinity x směs pylů. Unikátní barva!
1 kus 16 Kč, 5/75 Kč, 10/140 Kč.
G1872 LUMIERRE (Holland 19,457,M). Velké, cyklámenově růžové, moderně zřasené
květy mají tmavší konce a jemné melírování petálů, velké jemně levandulové jazyky
jsou ametystově lemované a popepřené. Dlouhé štíhle klasy s dvouřady s 8-9 najednou
otevřených květů. Nevídaná kombinace.
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/105 Kč.
G1687 MACARENA (Siergewassen 03,489,M). Sytě fialově purpurové květy
s jemným zřasením mají stříbřitě bílé středové linky a okraje temně fialových jazyků.
Dlouhé stonky, pevné a dlouhé klasy ji předurčují k řezu. Zvláštní novinka.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
G1917 MAJA PLISECKAJA (Gromov 1997,520,M). Hluboce zvlněné žlutě oranžové
květy, silné voskovité substance, mají v hrdle červenou kresbu. Pevné, robustní klasy
nesou 22-23 poupat, otevírá 7-9 velkých, formálně umístěných květů. Roste velice
zdravě, dobře se množí. Skvělá odrůda z Ruska.
1 kus 22 Kč, 5/100 Kč.
G1062 MÁJOVÝ KVĚT (Kovařík 91,402,EM). Famózní odrůda valašského pěstitele
Jaroslava Kovaříka. Uniformě vybarvené květy jsou světle zelené, velmi intenzívně
zvlněné. Je raná a výborně roste. Světoznámá odrůda! Návrat krále.
1 kus 16 Kč, 5/75 Kč, 10/140 Kč.
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G2094 MAZULITE

G1874 MOONLIGHT SHADOW

G1067 MATCHPOINT
G1281 MAMMA MIA
G1281 MAMMA MIA (Koníček 97,466,M). Unikátní tmavě růžová až vínová barva ve
velmi čistém odstínu. Dlouhý klas má dobrou stavbu, květy jsou silně zvlněné a voskové.
Výstavní! Barvička! Velmi žádaná sorta.
1 kus 20 Kč, 5/90 Kč, 10/160 Kč.
G1067 MATCHPOINT (Snoek 90,464,VE). Odrůda se středně červeně zbarvenými,
poměrně tuhými květy. Dělá dlouhé klasy, vydrží dlouho ve váze, velmi raná.
1 kus 7 Kč, 5/32 Kč, 10/60 Kč.
G2094 MAZULITE (Vinkelis 12,367,LM). Svítivá, cyklámenově růžová s třpytivým
leskem a rudým očkem na smetanových středech spodních petálů. Květy jsou voskovité
substance, lehce zvlněné, jsou pevně uchyceny na pravidelném dvouřadém klasu. Udrží
7 až 8 otevřených květů z celkových 20 až 22 poupat.
1 kus 16 Kč, 5/75 Kč, 10/140 Kč.
G1283 MEDITACE PLUS (Rýpar 96,435,M). Sytě lososově růžový, v hrdle světlejší.
Velké čtvercové květy mají tuhou voskovitou substanci a maximální zřasení. Vylepšená
G1283 MEDITACE PLUS Meditace. Fantastický mečík! Unikátní!
1 kus 20 Kč, 5/90 Kč.
G1798 MELODRAME Krásná kombinace lososové červené barvy se sytě žlutým
hrdlem. Klasy jsou vzpřímené, mají dvouřadé uspořádání květů, nesou 22 až 24 puků,
otevírá 8 až 10 květů. Jsou efektně zvlněné s dobrou voskovitou substancí.
1 kus 14 Kč, 5/65 Kč, 10/120 Kč.
G1251 MERKUR (Václavík 95,556,M). Zářivě krvavě červené, velmi zvlněné květy,
silný vosk, dvouřadý. Super roste.
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/105 Kč.
G1506 MILKA (Forever 06,481,EM). Dvojtónové, levandulově modré, lehce zvlněné
květy na štíhlých klasech. Výborná k řezu.
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/105 Kč.
G1311 MINOS (Václavík 02,458,M). Zvlněné sametové černě purpurové čtvercové
květy jsou při okrajích tmavší. Dlouhé klasy s 23 puky, 7-8 najednou otevřených květů.
Potomek Černého kamene. Jeden z nejlepších černých.
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/105 Kč.

G1985 MISS BARBIE
G1628 NAGARIT
G1985 MISS BARBIE (Šaran 2015,363,M). Svítívá, neonově růžová barva květů
doslova září na záhoně. Na spodních okvětních plátcích jsou výrazné, signálně vínové
paprsky. Dvouřadový klas nese 23-25 puků, květy jsou jemně zvlněné i voskově tuhé.
Naprosto skvělá kombinace.
1 kus 25 Kč, 5/110 Kč.
G1070 MON AMOUR (Horizon 07,473,EM). Fantastická sorta! Květy výborné substance
jsou lilavě růžové v příjemné kombinaci s mimózově žlutou, lehký zelený nádech.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
G1874 MOONLIGHT SHADOW (Forever 19,475,EM). Okouzlující kombinace
éterického světla velkého, šartresky zeleného středu a efektního stínu lila levandulových
lemů okvětních lístků. Elegantní dvouřadé soukvětí se 7-8 najednou otevřených, jemně
zřasených květů. Spektakulární!
1 kus 11 Kč, 5/50 Kč, 10/95 Kč.
G1174 MORNING GOLD – výborně stavěné klasy se zvlněnými, sytě žlutými květy.
1 kus 7 Kč, 5/32 Kč, 10/60 Kč.
G1072 MY LOVE (K&M 90,441,EM). Senzační a stále oblíbenější holandská odrůda.
Květy jsou světlounce červené a jsou doslova posety výrazně červeným žíháním, což
dodává květům velmi exotický ráz. Květy jsou veliké, pouze lehounce navlněné. Odrůda
dělá nádherné, tmavě červené hlízy a roste zdravě. Žádaná sorta.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
G1837 NABLUS (Partners 13,465,M). Tmavě vínově levandulové květy s jemným
zřasením a ve dvouřadu, kontrastní smetanově žluté oko.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
G1628 NAGARIT (Partners 11,427,EM). Tmavě pomerančově oranžové, jemně
zřasené květy se světlejšími meruňkovými středy. Parádní barva!
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
G1630 OCILLA (Partners 11,400,M). Čistě bílé květy jsou jemně zřasené. Vhodné
k řezu, na záhonech velmi odolná odrůda vůči vrtochům počasí.
1 kus 7 Kč, 5/32 Kč, 10/60 Kč.

G1506 MILKA

G1072 MY LOVE

G1174 MORNING GOLD

G1251 MERKUR

G1311 MINOS
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G1988 PATHOS

G1079 OSCAR
G1359 OLYMPIA
G1176 OLINKA
G2117 MICHALOVA ORCHIDEA (Kovařík 2020,411,M). Teple pastelově krémově žluté
květy s hustým jemným zřasením mají trochu tmavší spodní lupeny. Na velmi dlouhých a
pevných klasech je až 25 puků s 8-9 najednou otevřenými květy. Velmi líbivá novinka.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
G1176 OLINKA (Prachař 86,363,M). Šeříkově růžové květy, světle žlutý střed, tmavší
ořízka okrajů petálů. Silně zvlněné petály. Jako orchidej. Dnes již klasika.
1 kus 14 Kč, 5/65 Kč, 10/120 Kč.
G1359 OLYMPIA (Václavík 05,425,LM). Meruňkově oranžový, spodní petály překryté
smetanově žlutou. Květy jsou nařasené a voskovité. Exkluzivní sorta.
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/105 Kč.
G1079 OSCAR (K&M 58,558,LM). Snad nejznámější holandská odrůda. Barva velmi
velkých květů je tmavě červená se sametovým povrchem a malou bílou čárkou ve středu
květů, které jsou hladké. Klasy jsou velmi dlouhé s více poupaty. Středně raný kultivar
s téměř černými hlízami.
1 kus 7 Kč, 5/32 Kč, 10/60 Kč.
G1880 PAESANO (Holland 19,447,LM). Sytě jahodově růžové, jemně nařasené
G1880 PAESANO květy mají malinově růžové jazyky s bílými ryskami na dolních lupenech. Dvouřadé
uspořádání, dlouhé klasy, výška 160 cm. Parádní novinka.
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/85 Kč.
G1964 PALERMO (Holland 2021,576,EM). Velké, čistě bramboříkově purpurové,
lehce zřasené květy ve dvouřadu. Novinka.
1 kus 11 Kč, 5/50 Kč, 10/95 Kč.¨
G1645 PALOMA BLANCA (Dijkstra 05,500,LM). Velké, ploše rozprostřené květy
jsou voskově zvlněné, čistě bílé. Silné klasy, vysoké rostliny. Novinka.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
G1987 PANÍ MILENA (Rýpar 2016,513,E). Citronově žlutý, po okrajích a na spodních
petálech tmavší se stříkaným vínově červeným očkem. Velice ušlechtilý květ, krásně
zvlněný, s bohatým a dlouhým nákvětem. Dokonalá krása, absolutní bomba mezi
ranými kultivary a okatými.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
G2113 PAPRIKÁŠ (Mitiska 2019,336,E). Zářivě oranžově červené, silně zřasené
a voskové květy ve výstavním dvouřadém nákvětu. Kvete velmi raně. Vyniká jak ve
vázách, tak i na záhonech. Barva!
1 kus 20 Kč, 5/90 Kč, 10/170 Kč.
G1964 PALERMO

G1645 PALOMA BLANCA

G1987 PANÍ MILENA
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G2113 PAPRIKÁŠ

G2117 MICHALOVA ORCHIDEA
G2120 PURPLE FLASH
G1379 PARNAS (Václavík 05,479,M). Tmavě, černě purpurové květy se sametovou
texturou a s tmavšími spodními petály. Dlouhé klasy s 22-24 puky, 8 najednou otevřených.
Asi nejlepší černý od Václavíka.
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/105 Kč.
G1988 PATHOS (Rýpar 15,401,LM). Krémově bílý s výrazným krvavě červeným, stříkaným
okem a reflexy. Exot typu Athos, ale s velmi dlouhým klasem a perfektní stavbou. Zdravý
a extra množivý s velkým brutem a rychlým nárůstem hlíz. Dokonalý! Každý si jej oblíbí.
1 kus 30 Kč, 5/140 Kč.
G1939 PERFORMER (Holland 20,383,EM). Purpurově fialové květy s bílým jemným
postřikem. Velmi pěkná a málo obvyklá kombinace. Bizarní!
1 kus 11 Kč, 5/50 Kč, 10/95 Kč.
G1973 PICTOR (Koníček 2013,467,LM). Neobvyklá barva kouřově cyklámenová s velkou
purpurovou kresbou na spodních okvětních plátcích a smetanovými ryskami uprostřed.
Vysoce dekorativní voskovité, silně zvlněné květy, jsou uspořádány do dvouřadu. Udrží
naráz 8-10 květů na klase s 22-24 poupaty. Mimořádně krásný dekorační mečík.
1 kus 18 Kč, 5/80 Kč, 10/150 Kč.
G1083 PINK LADY (Roberts 82,447,M). Tmavě růžové květy s velmi velkým, čistě
bílým okem. Výstavní klasy s až 25 poupaty. Kouzelný.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
G1451 PINK LIGHT (Šaran 05,447,E). Sytě růžová barva s velkým bílým okem. Dlouhý,
dvouřadý a výstavní klas s 24-26 poupaty a s nákvětem 10 silně zvlněných a voskových květů.
Z křížení (Dick’s Delight x semenáč 17/00). Raná a vzácná odrůda. Nikdy nezklame!
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/105 Kč.
G2120 PURPLE FLASH (Mitiska 465,VE). Sytě růžově fialový s purpurovým nádechem, tmavší
karmínově červené jazyky s bílou ryskou a vlásenkovou pikotáží. Dlouhé klasy s 22 poupaty,
výstavní nákvět s 8-9 najednou otevřenými, jemně nařasenými, ale tuhými květy v parádním
uzavřeném dvouřadu. Kvete mezi prvními, zcela nová barva, skvěle roste a navíc velký brut
zajišťující dobrou množivost. Semenáč č. 1/16 z křížení Radyně x Eye Flame. Kvalitní novinka.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.

G1973 PICTOR
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G1899 PRINCESSE BADURA

G1975 PLOMBIRS
G1974 PLÁPA
G1974 PLÁPA (Vinkelis 2010,433,E). Nařasené květy jsou světle pastelově lososové
barvy, na spodních okvětních plátcích je kontrastní smetanově žlutý jazyk s nádherným
rudým lemováním. Klasy nesou 21-23 poupat, otevírá 7-9 pevných a voskovitých květů.
Exklusivní, výborně rostoucí odrůda z Lotyšska.
1 kus 20 Kč, 5/90 Kč, 10/160 Kč.
G1975 PLOMBIRS (Vinkelis 2014,511,M). Velké květy v krémovém odstínu se
sytějšími krémovými jazyky, který můžou být za chladného počasí světle zelené.
Dvouřadé klasy nesou 23 až 25 silně zvlněných, voskovitých květů, dobře uchycených,
otevírá 8-10 najednou. Nádhera!
1 kus 18 Kč, 5/80 Kč, 10/150 Kč.
G1899 PRINCESSE BADURA (Vinkelis 2008,423,EM). Nádherné, krémově oranžové
květy jsou velmi silně zřasené a voskovité. Na spodních petálech přechází barva
v tmavší odstín zlatě pomerančové. Uprostřed květů je červený proužek, který je dělá
ještě atraktivnějšími. Klasy nesou 20-22 puků, otevírá 7-8 květů najednou.
1 kus 18 Kč, 5/80 Kč, 10/150 Kč.
G1087 PRISCILLA (Frazee 77,465,EM). Snad nejlepší gladiol současnosti. A to
nejenom po stránce komerční – ranost, pevnost květů, zdravost, množivost, ale i po
G1087 PRISCILLA stránce upotřebitelnosti – skvělý efekt ve vázách a na záhonech. Barva květů je krémově
růžová s tmavě růžovým lemem květů a žíháním při jejich okrajích, hrdlo je krémové.
1 kus 7 Kč, 5/32 Kč, 10/60 Kč.
G1088 PULCHRITUDE (Klutey 92,373,EM). Elegantně zvlněné květy mají světle
levandulovou barvu s výrazným a velkým, purpurově růžovým okem. Velmi dlouhé
klasy mají perfektní nákvět a 27 poupat. Vynikající! Výborný k řezu!
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/105 Kč.
G1180 PURPLE FLORA (Frazee 02,486,EM). Velmi tmavé, temně kopírákově fialové
květy mají až černý sametový nádech, barva jako u starých odrůd Abu Hassan a Blue
Conqueror. Uspořádány jsou ale ve dvouřadu na dlouhých klasech s 22-24 poupaty,
8 i více najednou otevřených. Vynikající holandská sorta.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
G1181 RADYNĚ (Minařík 93,363,M). Světle fialově růžové květy jsou velmi tuhé
substance a vynikajícího zvlnění. Dlouhé klasy. Rodinné stříbro mezi mečíky.
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/105 Kč.
G1557 RAJSKÉ TÓNY (Rýpar 06,457,M). Tomatově rudé ploše hvězdicovité květy,
velký šartresky zelený střed. Nádherně zvlněné květy. Z křížení Superlativ x Regency.
Naprosto unikátní novinka!!
1 kus 30 Kč, 5/140 Kč.
G1180 PURPLE FLORA

G1181 RADYNĚ

G1557 RAJSKÉ TÓNY
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G1088 PULCHRITUDE

G1941 RAVEL
G1976 RAYA
G1941 RAVEL (Luistig 20,569,LM). Velmi velké květy purpurově černé s jemným
bílým středovým posypem a naprosto sametově černými okraji. Pevné a dlouhé lodyhy
nesou 8 najednou rozkvetlých květů ve dvouřadu za 22 puků. Vynikající černá sorta!
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/85 Kč.
G1976 RAYA (Šaran 2017,433,LM). Jemné, lososově oranžové květy s výrazným
žlutým vybarvením na spodních okvětních plátcích jsou moderně zvlněné a voskovité.
Vysoké klasy nesou 24-27 puků, květy jsou uspořádané v hezkém dvouřadu. Dobrý
trhový, ale i výstavní mečík nese znaky obou rodičů. Z křížení Gladiris x Olympia.
Naprosto skvělá novinka. Oranžový kikolor.
1 kus 25 Kč, 5/110 Kč.
G1977 RELAX EXOTIC (Václavík 2016,455,LM). Voskovité květy s pěkným
zřasením jsou zářivě červené barvy s jemným bílým žilkováním a mramorováním květů
a jemnou pikotáží. Květy mají čtvercový tvar, jsou dvouřadě uspořádány na silných
klasech, které nesou 22-24 poupat, otevírá 8-10 květů. Novinka.
1 kus 16 Kč, 5/75 Kč, 10/140 Kč.
G1583 ROMANKA (Václavík 2010,545,M). Krásně tvarované plošší květy jsou pěkně
zvlněné a v hrdle přecházejí do smetanově krémové barvy. Výborně stavěný výstavní, dvouřadý
klas, délka 75 cm s 24 poupaty, udrží naráz 8-10 květů. Impozantní pastelově růžový obr.
1 kus 15 Kč, 5/70 Kč, 10/130 Kč.
G1092 ROSE SUPREME (K and M 75,563,EM). Velmi něžně světle růžové květy jsou
lehce zvlněné, ve středech do krémova zbarvené. Robustní růst, velké květy a klasy,
velmi zdravý kultivar.
1 kus 7 Kč, 5/32 Kč, 10/60 Kč.
G1184 ROSEY PIPPIN (Stary/Shepeck 87,465,EM). Dvojtónové, cyklámenově růžové
květy nádherného tvaru a skvělé textury. Raný kultivar s dlouhými klasy. Poklad na
záhoně. Vynikající kultivar k řezu. Akční cena!
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/105 Kč.
G1850 ROTARY (Holland 17,425,E). Pěkně vybarvené květy jsou ve dvouřadu
na pevných a dlouhých klasech. Základní barva je světle oranžová s tmavšími okraji
a červeným očkem. Velmi raná novinka.
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/85 Kč.
G2122 RUBÍNOVÉ SRDCE (Mitiska 2020,471,LM). Pěkně tvarované, kvalitně
zvlněné a voskové květy jsou bílé, po celé ploše příjemně levandulově růžově
probarvené s kontrastním a velkým červeně fialovým okem. Dlouhé klasy s 22-24
puky,8 otevřených květů ve výstavním nákvetu. Skvělá kombinace barev. Semenáč B47
Hallmark x Vestočka. Parádní!
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
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G1565 SESTRA ŠTĚSTÍ

G1652 SPRÁVNA SUSAN

G1978 SALMON EXOTIC
G2101 RŮŽOVÝ OPÁL
G2101 RŮŽOVÝ OPÁL (Mitiska 2017,467,LM). Něžně broskvově růžový, větší
krémový oko s bordó červenými ryskami. Květy jsou pěkně nařasené s voskovou
texturou. Na dlouhých a pevných klasech vytvářejí dobrý nákvět z 22 puků. Zdravě roste
a díky velké násadě brutu se rychle množí. Poutavá raná novinka.
1 kus 14 Kč, 5/65 Kč, 10/120 Kč.
G1978 SALMON EXOTIC (Václavík 2019,435,LM). Zářivé, červeně lososové květy
s celoplošným bílým šumrováním mají nažloutlý znak na spodních plátcích. Klasy jsou
dvouřadého uspořádání, mají 22 až 24 puků, otevírá 8 nebo více dobře umístěných květů
pěkně zvlněných, dobré voskovité substance.
1 kus 24 Kč, 5/110 Kč, 10/200 Kč.
G1094 SAMBA (Václavík 98,437,LM). Velmi zvlněné květy jsou lososově růžové
barvy s červenou infúzí. Až 24 puků na dlouhých, silných klasech. Tuhé květy mají
voskovou substanci. Výstavní odrůda.
1 kus 15 Kč, 5/70 Kč, 10/130 Kč.
G1562 SANTA CLAUS – (Hartline 2005,355,M). Jasně červené květy s bílými oky na
spodních třech okvětních lístcích a bílými ryskami na vnější straně okvětních lístků. Otevírá
G1094 SAMBA 7-9 zvlněných, voskovitých květů ve formálním umístění z 21 – 23 puků na dvouřadém klasu.
1 kus 18 Kč, 5/80 Kč, 10/150 Kč.
G1565 SESTRA ŠTĚSTÍ (Rýpar 06,475,M). Orchideově růžové květy jsou excelentně
zřasené, krémově žlutý střed. Vosková substance. Jeden z nejkrásnějších mečíků!
Exkluzivní novinka. Super!
1 kus 25 Kč, 5/110 Kč.
G1189 SIRAEL (Koníček 96,497,M). Kouřově šedě růžové květy na hnědém podkladě
jsou nádherně zvlněné, silné voskovité substance, ve dvouřadu. Zdravý materiál
z Vysočiny. Mysteriózní kultivar! A také vzácný!
1 kus 25 Kč, 5/115 Kč.
G2112 SLADKÉ MÁMENÍ (Mitiska 2019,445,EM). Sytě růžový, velké červené, bíle
lemované oko. Dlouhé a pevné klasy mají 24-25 poupat s 8 najednou otevřenými květy
pevného uchycení, silné substance a hrubého zřasení. Výborný k řezu, velmi zdravý.
1 kus 20 Kč, 5/90 Kč, 10/170 Kč.¨
G1190 SMETANOVÝ KRÉM (Rýznar 82,411,M). Dvojtónový žlutý, nádherně zvlněné
květy. Raný a skvěle roste. Přenádherný kultivar. Jak našlehaný vanilkový puding! Super!!
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/105 Kč.

G1323 SMUTNÝ AKANT
G1097 SOFIE
G1323 SMUTNÝ AKANT (Mimránek 08,341,EM). Velké, silně zkadeřené
a voskové věty jsou při rozkvětu červenavě růžové, později se mění v krémovou s růžovým
okrajem a s výrazným, červeně fialovým okem. Výška přes 130 cm, dlouhé klasy s 28
poupaty, množivý, zdravý vzrůst s tmavě zelenými listy. (Esperanto x Růžová Sonáta).
Mimořádně vybarvený a velmi žádaný mečík! Novinka. Synonymum Smutný agent.
1 kus 16 Kč, 5/75 Kč, 10/140 Kč.
G1097 SOFIE (Everglad 02,400,LM). Jedna z nejlepších bílých holandských odrůd.
Květy jsou velké, čtvercového charakteru a čistě sněhově bílého odstínu. Mají výbornou
substanci, vykvétají ve dvojřadu a jsou jemně zřasené. Odrůda vykvétá poměrně brzo,
dlouho vydrží ve vázách.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
G1652 SPRÁVNA SUSAN (Belička 05,445 M). Zakladni barva květů je růžově
červená, na spodnich okvětnich plátcich se do ni intenzivně napoušti žlutá barva. Klasy
jsou pevné, nesou 21-23 puků, otevírá najednou 7-8 voskovitych, zvlněnych květů,
Paradni kombinace barev! Vysoce dekorační! Exotická kráska.
1 kus 16 Kč, 5/75 Kč, 10/140 Kč.
G1728 STARÁ LÁSKA (Belička 11,431,M). Lososově červeně růžový, do středu květu
přechází do světlejšího tónu, spodní petály bíle mramorované a sypané.
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/105 Kč.
G1979 STELLA (Koníček 2019,425,EM). Nádherná oranžová barva se sytě žlutými
znaky na spodních okvětních plátcích. Vysoké, dvouřadé klasy nesou 23-25 puků, které
dobře drží na klasu i při vysokých teplotách, otevírá 8-10 květů.
1 kus 24 Kč, 5/110 Kč, 10/200 Kč.
G1956 STRONG GOLD – (Holland 2020,414,EM). Klasický, slunečně žlutý s mírně
hlubší, zlatožluté hrdlo. Kvítky jsou extra velké a pěkně zřasené. Velmi dlouho kvete
a dlouho vydrží ve vázách. Nově v katalogu.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
G1191 ŠOKOLADNICA (Jevdokimov 85,592,M). Je podobná odrůdě Bombaj.
Stříbrný nádech kouřově čokoládových květů. Čokoládový obr!
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/105 Kč.
G1244 TEXAS GIRL (Gruber 93,398,EM). Sametově tmavě hnědý, velmi silný vosk. Opravdu
nádherná barva. Nejlepší hnědý!!!!
1 kus 11 Kč, 5/50 Kč, 10/95 Kč.
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G2106 VESELÁ VDOVA

G2052 TIGANI BALOS
G1697 THAT´S LOVE
G1851 THALIA
G2121 ROZPRÁVKA PRE EMU (Mego 2020,442,M). Jemně pastelově růžové,
voskově zřasené květy mají spodní okvětní lístky máslově krémové ve velmi čistém
provedení. Dlouhé a pevné klasy nesou v průměru 22 poupat, 8 květů najednou otevřených. Vynikající novinka!
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
G1851 THALIA (Holland 17,466,E). Velmi dlouhé klasy s neuvěřitelně cyklámenově
dialogově zbarvenými květy s tmavší fialovou skvrnou v hrdle. Silné stonky jsou
předurčeny k řezu. Kvalitní sorta.
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/85 Kč.
G1697 THAT´S LOVE (Everglad 03,345,M). Středně karafiátově růžové, jemně zřasené
květy mají velmi kontrastní, rumělkově červená oko ohraničená bílým lemem. Přenádherná
kombinace pastelových barev – růžové, červené a bílé. Výška 140 cm. Skvělý kultivar!
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
G1772 VAMP G2052 TIGANI BALOS (Václavík 2016,535,M). Tmavě lososové květy směrem do hrdla
přecházejí ve světlejší odstín lososové. Na spodním okvětním plátku jsou slabé, karmínové
paprsky a smetanové oko. Rostliny jsou robustní, rovné s pravidelně uspořádanými,
dvouřadými klasy, které mají 21 až 23 puků, délka až 70 cm, otvírá 7 až 9 květů. Obří novinka.
1 kus 16 Kč, 5/75 Kč, 10/140 Kč.
G1609 TOM CAT (Alleman 2010,425,M). Zářivě oranžově lososové květy se žlutým
okem mají jasně červené skvrny v hrdle. Vysoké, štíhlé klasy nesou 24-26 poupat,
otevírá 8-10 zvlněných, voskovitých květů. Nádherná sorta. Paráda!
1 kus 16 Kč, 5/75 Kč, 10/140 Kč.
G1245 TOMÁŠEK (Mikyska/Bárta 93,443,M). Krvavě červený, velmi pěkně zvlněný,
dlouhé klasy. Super barva!
1 kus 14 Kč, 5/65 Kč, 10/120 Kč.
G1105 TRADERHORN (K and M 72,557,LM). Stále populární a líbivá holandská odrůda.
Květy jsou svítivě šarlatově červené, velmi velké a hladké. Substance a textura je však na výborné
úrovni. Ve středu květů je umístěno velké krémové oko. Má tmavě zelené listy a dělá pěkné hlízy.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.

G1526 VELVET EYES
G1816 VESTOČKA
G1980 URIASH (Šaran 2018,423,LM). Pěkná, oranžově žlutá kombinace, jemné
zvlnění i vosk, dvouřadový klas nese 22-24 puků, otevírá 9-11 květů. Z křížení Gladiris
x Olympie. Super novinka!
1 kus 25 Kč, 5/110 Kč.
G1772 VAMP (Forever 06,342,M). Jemně levandulově růžové zřasené květy ve
dvouřadu na dlouhých a štíhlých klasech.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
G1526 VELVET EYES (Partners 06,487,E). Purpurově modré květy s kontrastními
blůmově červenými středy. Výška 160 cm, dlouhé klasy. Novinka.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.
G1816 VESTOČKA (Murin 00,401,E). Svítivá, bílá barva květů je napouštěná
narůžovělým přelivem, spodní petály jsou světle smetanové, později bílé. V hrdle je
výrazné, kontrastní rudě červené oko. Klasy mají dvouřadé uspořádání, nesou 22 až 24
poupat, otevírá 7 až 9 květů. Květy jsou silně zvlněné, výborné voskovité substance.
Velmi pěkná kombinace barev. Kvete raně, odrůda z Moldávie.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
G2106 VESELÁ VDOVA (Mitiska 2018,462,M). Jemně zřasené, ale silně voskové květy
jsou růžově fialkové s výbornou odolností vůči výkyvům počasí. Produkuje velmi dlouhé
klasy s 23 i více poupaty, udrží 7-8 najednou otevřených květů v soukvětí perfektního
dvouřadu. Vytváří krásné hlízy a rovněž vitálně roste. Excelentní nová barva.
1 kus 18 Kč, 5/80 Kč, 10/150 Kč.
G1196 VÍNOVÉ KOUZLO (Koníček 96,468,M). Červeně vínový se silně zvlněnými
voskovými květy a sametově černou texturou. Super! Osobní favorit!
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/105 Kč.
G1426 VISTA (Everglad 08,485,EM). Maceškově modrý, velký světlý střed se
švestkově purpurovým okem. Vynikající záhonový efekt! Výborná k řezu.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
G1981 VULKÁN (Šaran 2017,456,E). Sytě a čistě tmavě rumělkově červené květy
nesou dlouhé, vysoké klasy s 27-29 puky. Květy jsou dobře zvlněné i voskové, každý
klas je dvouřadový. Vynikající kultivar.
1 kus 18 Kč, 5/80 Kč, 10/150 Kč.
G1118 WINE AND ROSES (Fischer 76,465,EM). V překladu „Víno a růže“. Základní barva
je světlounce růžová se světlejším středem a velikými, tmavě vínovými kulatými jazyky.
1 kus 8 Kč, 5/37 Kč, 10/70 Kč.

G1196 VÍNOVÉ KOUZLO

G1980 URIASH

G1105 TRADERHORN

G2121 ROZPRÁVKA PRE EMU

G1245 TOMÁŠEK

138

G1609 TOM CAT

G1118 WINE AND ROSES

G1981 VULKÁN
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G1570 ZIZANE

G3060 ALANA

G1701 ZLATAVA
G1699 YELLOW FRILLS
G1699 YELLOW FRILLS (Hartline 92,313,M). Světle žlutá barva je silně kontrastní
se středně červeným znaménkem na okraji okvětních lístků. Květy jsou velmi silně
zřasené a zvlněné. Otevírá 7 až 8 květů z 22 až 23 puků. Velmi zdravý gladiol.
1 kus 14 Kč, 5/65 Kč, 10/120 Kč.
G1481 ZAMORA (Snoek 06,473,M). Tmavě růžově orchideové, jemně zvlněné květy
s kontrastním tmavým vínovým okem. Novinka.
1 kus 9 Kč, 5/42 Kč, 10/80 Kč.
G2053 ZÁŘIVÉ SLUNCE (Mitiska 12,427,EM). Zářivá kombinace oranžové
a velkého sytě žlutého oka, květy jsou pěkně zvlněné a voskové, klasy jsou dlouhé,
řezové i výstavní s průměrně 22 poupaty a 7 najednou otevřenými květy. Vitální,
výborně roste. Na záhonech doslova září! Ve své třídě nejlepší!
1 kus 16 Kč, 5/75 Kč, 10/140 Kč.
G1570 ZIZANE (Everglad 06,455,M). Sytě červené květy jsou bíle stříkány a pocákány.
Absolutně netypické vybarvení! Novinka.
1 kus 10 Kč, 5/45 Kč, 10/85 Kč.
G1701 ZLATAVA (Šaran 11,414,LM). Pochází z křížení(Stará Krajka x Gladiris).
G1300 ZLATÍČKO Okouzlující zlatavě žlutá s oranžovým nádechem. Nádherně zřasené a silně voskovité
květy jsou uspořádány v přísném výstavním dvouřadu. Klasy jsou dlouhé, mívají 25-27
poupat, otevírá 11 i více květů.
1 kus 15 Kč, 5/70 Kč, 10/130 Kč.
G1300 ZLATÍČKO (Rýpar 01,514,VE). Světle žlutá barva se stopou karmínové v hrdle.
Klas je vysoký, květy jsou silně zvlněné, voskové, široce otevřené. Velmi raná obří sorta.
1 kus 16 Kč, 5/75 Kč, 10/140 Kč.
G1982 ZOLOTAJA ANTILOPA (Trifonov 07,414,EM). Jeden z nejúžasnějších
ruských mečíků. Maximálně zřasené a silně voskovité květy působí dojmem plnokvětosti.
Okraje okvětních plátků jsou jemně krispované. Květy jsou smetanově žluté s velkým
zlatě žlutým hrdlem. Otevírá 8 až 9 květů na dvouřadém klase s 21 až 22 poupaty.
1 kus 22 Kč, 5/100 Kč.
G1983 ZOLOTISTOE GOFRE (Jelisejev 2005,514,M). Velmi pěkná dvojtónová
kombinace ve žlutém odstínu. Velké, široce rozevřené květy jsou petrklíčově žluté,
spodní okvětní plátky jsou zářivě zlatě žluté. Velmi čisté odstíny bez příměsí. Klasy
nesou 22–24 poupat, otevírá 7–9 květů moderně zvlněných voskovité substance.
1 kus 22 Kč, 5/100 Kč.
Další druhy jsou uvedeny na www.lukon-bulbs.eu
G2053 ZÁŘIVÉ SLUNCE

G1983 ZOLOTISTOE GOFRE

G1481 ZAMORA
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G1982 ZOLOTAJA ANTILOPA

G2996 SMĚS OKATÝCH GLADIOLŮ G2997-2998-2999 SMĚS OSVĚDČENÝCH
KOLEKCE VELKOKVĚTÝCH GLADIOLŮ:
U směsí nabízíme i obří hlízy s obvodovou velikostí nad 14 cm, okolo 5 cm v průměru.
Ty kvetou dvěma klasy! Velké hlízy mají obvodovou velikost 12/14, tedy okolo 4 cm
v průměru, tyto kvetou o 5 dní později, střední hlízy velikosti 10/12 cm (3,5 cm v průměru)
kvetou o dalších 5 dní později a menší hlízy 8/10cm (3 cm v průměru) kvetoucí o týden
později než střední hlízy. Nejlepší květy jsou právě z velikostí 10/12 a 8/10!
G2996 SMĚS OKATÝCH GLADIOLŮ – 10 kusů 95 Kč, 20/180 Kč, 30/250 Kč.
G2997 SMĚS OSVĚDČENÝCH – velké hlízy 10 kusů 80 Kč, 20/150 Kč, 30/210 Kč.
G2998 SMĚS OSVĚDČENÝCH – střední hlízy 10 kusů 70 Kč, 20/130 Kč, 30/180 Kč.
G2999 SMĚS OSVĚDČENÝCH – menší hlízy 10 kusů 60 Kč, 20/110 Kč, 30/150 Kč.

GLADIOLY GLAMINI

Jsou nižší typy mečíků se středně velkými květy okolo 8 cm a výškou okolo 1 metru.
Vhodné jsou pro pěstování na okrajích záhonů a do nádob a samozřejmě na záhony
a předzahrádky. Poslední dobou nabírají na popularitě a označují se společným názvem
glamini. Mají užší a trochu kratší klasy s přibližně 20 poupaty a výrazně nižší olistění.
Hodí se k řezu, ve vázách působí velmi elegantně. Novinky na našem trhu.
1 kus 9 Kč, 5 od druhu 42 Kč, 10/80 Kč.
G3060 ALANA (Exclusive 04,255,E). Jasně červený, velký kontrastní žlutý střed.
G3001 ALICE – lososová se žlutým okem a červeným hrdlem.
G3087 CINDY (Dutch 06,247,E). Sytě růžový s rudým, žlutě lemovaným okem.
G3084 FARAH (Dutch 16,237,EM). Šarlatový a žlutý primulinus. Novinka.
G3016 PRINCESS MARGARET ROSE (Horizon 08,217,EM). zlatý, kontrastní
červený lem. Velmi zdravě roste.
G4099 SMĚS GLAMINI – 10/60 Kč, 20/110 Kč.

G3001 ALICE

G3087 CINDY

G4099 SMĚS GLAMINI G3016 PRINCESS MARGARET ROSE
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G5006 nanus PRINCE CLAUS

G5029 nanus VULCANO

G5018 primulinus ATOM

G5027 primulinus LAS VEGAS

G5030 primulinus JAPONICA

G5011 tubergenii CHARMING BEAUTY

G5004 nanus IMPRESSIVE

G5010 tubergenii CHARM

G5008 primulinus MIRELLA

G5012 tubergenii CHARMING LADY

G5099 SMĚS SKALKOVÝCH

G5009 ramosus ROBINETTA

G5002 colvillei THE BRIDE

SKALKOVÉ GLADIOLY

Jsou typy mečíků s malými květy na užších a kratších klasech s méně poupaty a s květy,
G5015 nanus CARINE které mají v průměru 5 cm. Hodí se výborně do malých váz na stoly. Jsou velmi jemné,
snadno pěstovatelé a připomínají „téměř původní“ mečíky, které rostou divoce v Jižní
Africe. Sázejí se poměrně brzo, dají se i snadno rychlit. Vhodná jsou alpínia, nižší partie
rabat, větší nádoby, do kterých je sázíme již v zimě a doma přirychlíme. Jinak se pěstují
a skladují velice podobně jako normální velkokvěté mečíky.
1 kus 8 Kč, 5 od druhu 37 Kč, 10/70 Kč.
G5002 colvillei THE BRIDE – čistě bílý, krémové oko.
G5014 nanus AMANDA MAHY – lososový, červené jazýčky, bílá očka.
G5015 nanus CARINE – bílý, karmínová očka.
G5003 nanus ELVIRA – růžový, červené oko.
G5016 nanus HALLEY – krémový, žluté jazyky, červené šípy.
G5004 nanus IMPRESSIVE – světle růžový, purpurové jazýčky.
G5019 nanus NATHALIE – růžový, karmínově červené jazýčky.
G5005 nanus NYPH – bílý, krémové oko s růžovým lemem.
G5006 nanus PRINCE CLAUS – bílý, purpurový jazyk. Novinka.
G5029 nanus VULCANO – sytě růžový, purpurové oko
G5018 primulinus ATOM – rudý, žluté žilky a pikotáž.
G5027 primulinus LAS VEGAS (Dutch 08,215,EM). Banánový, rudý lem.
G5030 primulinus JAPONICA – bílý primulinus s velikým rudým okem. Exotický!
G5008 primulinus MIRELLA – ohnivě červený.
G5009 ramosus ROBINETTA – kardinálsky červený.
G5010 tubergenii CHARM – purpurový, žluté oko.
G5011 tubergenii CHARMING BEAUTY – karmínově růžový.
G5003 nanus ELVIRA G5012 tubergenii CHARMING LADY – levandulový.
G5099 SMĚS SKALKOVÝCH – 10/60 Kč, 20/110 Kč.

G5016 nanus HALLEY

G5019 nanus NATHALIE
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J2578 BLACK JACK

JIŘINKY

J4310 MATS

Jiřinky patří mezi nejznámější a nejoblíbenější zahradní květiny. Ačkoliv byly do Evropy
přivezeny teprve před 200 lety, vyvinuly se díky intenzivní šlechtitelské práci ve velký
komplex kultivarů různých tvarů a celé škály barev. Nabízíme celkem dvanáct skupin,
další skupiny v průběhu příštích let, včetně nejnovějších jiřinek z USA a Holandska.
Vhodnými partnery jsou doporučovány trvalky, které odpuzují škůdce jiřinek – mšice
a klopušky. Tyto nenáročné květiny sázíme mírně narašené na konci dubna a v květnu
asi 10-15 cm hluboko a přihodíme kompost či lepší půdu. Přihnojujeme 2x Cereritem
a v době růstu hojně zaléváme. Asi půl metru vysoké stvoly vyvazujeme okrouhle k asi
1 metru vysokému kolíku. Na podzim vyryjeme, seřízneme krček na 10 centimetrů
a uložíme i s balem hlíny do chladné a polosuché místnosti do jara. Uložit je můžeme
i do bedýnek a prosypat rašelinou, pilinami či hoblinami. Můžeme je skladovat ve skladu
jak s gladioly, tak i s brambory. Teplota by neměla klesnout pod 5 stupňů, ne vyšší než 8.

ATRAKTIVNÍ NOVINKY PRO ROK 2021

1 kus 60 Kč, 3 kusy od druhu 165 Kč.
J2578 BLACK JACK – kaktusově dekorační typ, svítivě černé, 20 cm velké květy,
110 cm. Vítěz výstav!
J5001 CAFE AU LAIT – obří – světle kávově hnědá, květy přes 25 cm v průměru na silných
stoncích. Laboratorně ozdravený kultivar, nejdražší jiřinka na holandském trhu. Impozantní!
J3558 CORNWALL ISLAND – sytě ametystově purpurové, pěkně srovnané a hustě
plné květy. Výška 90-110 cm. Špičková fimbra.
J3559 CAPROZ JOSEPHINE – krémově nažloutlé květy jsou bohatě červeno
purpurově fimbrované. Výška 90 cm. Nádherná novinka.
J5124 DUTCH CARNAVAL – je efektní jasně červená velmi formální jiřina s měkce
žlutými okraji. Ideální jako řezaná odrůda. Výška 90 cm.
J2055 DYNAMITE – nápadná dvoubarevná červená a krémově bílá leknínovka,
J7223 FAIRWAY SPUR Tmavě fialové zelené listy, výška 90 cm.

J4311 RAINBOW SILENCE

J2055 DYNAMITE
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J4309 BENTHE´S FAVORITE

J3560 CHEYENNE CHIEFTAIN
J4315 JENNIFER MARY ELLEN
J4309 BENTHE´S FAVORITE – opravdu docela nový dekorativní typ. Okrouhlé, 14
cm velké květy jsou směsí růžové a červené, a sloučení těchto bare dává celkový dojem
lososově růžové. Nádherné jak na záhonech a pro řez. Výška 1 metr.
J7223 FAIRWAY SPUR - obří - nádherné odstíny broskvové, mangové, korálové a
prašně růžové v nádherném designu. Jemně stočené okvětní lístky dávají obrovské, až
25 cm velké květy v ležérním uspořádání. Výška 140 cm.
J3560 CHEYENNE CHIEFTAIN – nádherně fimbrovaná kaktusovka se zlatě žlutými
květy s velmi bohatým červeným postřikem. Výška 90-120 cm. Extra novinka.
J4315 JENNIFER MARY ELLEN – sytě vínově purpurová formální dekoračka
s tmavší ořízkou okvětních plátků, velmi tmavé zeleně fialové listy. Výška 1 metr.
J1556 JOWEY HUBERT – cihlově červená balka s kontrastním žlutým lemováním na
okvětních lístcích. Parádní novinka.
J4310 MATS – je to velmi neobvyklá směs lososově oranžové, červené a bílé. Nádherně
stříkaná dekoračka. Je to jedena z nepestřejších jiřinek, které jsem viděli za dlouhou
dobu. Výška 80 cm.
J2596 ORANGE TURMOIL – s téměř nepopsatelnou barevnou paletou barev každého
upoutá tato oslňující semi kaktusovka. Má pěkně plné, načechrané květy v kaleidoskopu
odstínů. Oranžově tónované květy jsou zvýrazněny luminiscenčními odstíny třešňově červené,
cukrově růžové a šťavnatě meruňkové. Celkový efekt v zahradě je fascinující. Duhová kráska!
J4311 RAINBOW SILENCE – svěží rostliny, které produkují masy až 20 cm velkých
květů s jedinečnými okvětními lístky v odstínech růžové, oranžové a žluté. Výška 1 metr.
J1030 SOULMAN – má tmavé čokoládové vnější okvětní lístky s téměř černým
sasankovitým středem. Vynikající k řezu. Výška 1 metr.
J5125 SPOILED ROITTEN – neformální obří dekoračka se základní fuchsiově
purpurovou barvou se žlutým středem. Jak květy stárnou, barva se mění do neónově
růžové. Výška až 150 cm.

J3559 CAPROZ JOSEPHINE

J5124 DUTCH CARNAVAL

J5125 SPOILED ROITTEN

J1030 SOULMAN

J3558 CORNWALL ISLAND
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J2564 TREBBIANO

J2590 CABANA BANANA

J2504 FRIQOLET

J3001 ALFRED GRILLE

KAKTUSOVÉ JIŘINKY

U těchto klasických jiřinek jsou čepele korunních plátků jazykovitých květů podélně
srolovány. Dělí se na kaktusovky (jehlicové) a polokaktusovky (semikaktusovky).
Dosahují výšky 80-120 cm a hodí se jak na záhon, tak zejména k řezu.
1 kus 50 Kč, 3 kusy od druhu 140 Kč.
J3001 ALFRED GRILLE – růžová pavoukovitá, žlutý střed. Osvědčená odrůda.
J2588 BLACK NARCISSUS – temně sametově rudá, středy černé, 90 cm.
J2590 CABANA BANANA – růžový, žlutý a lososový blend, 130 cm. Super.
J2588 BLACK NARCISSUS J2568 CITY OF ALKMAAR – mezi tmavými listy na temných stoncích se nesou
bronzově oranžové květy. Výška 80 cm. Excelentní zářivá barva.
J2579 DANA – svítivě červená, žlutý střed, 1 metr. Poutavá sorta.
J3556 DANIEL´S FAVOURITE – bizarní bílá, purpurové špice 100 cm. Novinka.
J2504 FRIQOLET – červená, bílé špice, 120 cm. Klasika.
J2582 HY TRIO – levandulová, vínově stříkaná, 120 cm.
J2597 INLAND DYNASTY – tato obří kaktusovka má zářivě žluté, až neuvěřitelné,
30 cm v průměru velké květy na silně robustní rostlině výšky 120 cm. Určitě bude
z největších jiřinek v širokém okolí. Výjimečná výstavní odrůda.
J2510 KENNEMERLAND – svítivě žlutá, výška 110 cm. Klasika.
J2591 LEILA SAVANNA ROSE – lila, purpurová ořízka, 100 cm. Novinka.
J2511 LUDWIG HELFER – pomerančově oranžová, 90 cm. Zářivá.
J2537 MICKS PEPPERMINT – bledě růžová fialově stříkaná.

J2511 LUDWIG HELFER
J2510 KENNEMERLAND
J2545 MINGUS RANDY – bílá, fialové špice, 1 metr. Krasavice!
J2513 MY LOVE – čistě mléčně bílá, výška 120 cm. Nádhera!
J2564 TREBBIANO – téměř černá kaktisovka. Jedna z nejkrásnějších.
J3005 YELLOW STAR – porcelánově žlutá pavoukovitá, 1 metr.
J2500 SMĚS KAKTUSOVÝCH – 5 kusů 230 Kč.

J2591 LEILA SAVANNA ROSE

J2513 MY LOVE

J2597 INLAND DYNASTY

J2579 DANA

J2545 MINGUS RANDY

J3556 DANIEL´S FAVOURITE

J2582 HY TRIO
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J2568 CITY OF ALKMAAR

J3005 YELLOW STAR

J2500 SMĚS KAKTUSOVÝCH
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J4312 CANTIFLORA
J4008 CONTRASTE

DEKORAČNÍ JIŘINKY

J4127 BLUE WISH

Mají čepele jazykovitých květů ploše až lžicovitě tvarovány a povětšinou i pravidelně
(formálně) uspořádány. Rostliny jsou většinou vysoké přes 1 metr s většími, vysoce
dekorativními květy. Hodí se především na záhony a do vazeb.
1 kus 50 Kč, 3 kusy od druhu 140 Kč.
J4127 BLUE WISH – akvamarínově modrá, bílý střed, 120 cm.
J4278 BLUETIFUL – nádherně modře levandulová, 110 cm. Novinka.
J4312 CANTIFLORA – krásná cyklámenově vínová barva se světlejšími, nachově růžovými
okraji. Květy jsou 15 cm velké, super k řezu. Výška 90-100 cm. Nádherná novinka.
J4008 CONTRASTE – purpurová s bílými proužky. Klasika.
J5057 DAZZLING MAGIC – obří chrómově žlutá s kontrastním kaštanově hnědým
J4278 BLUETIFUL středem. Špičková novinka!
J4187 DOUBLE JILL – bicolor typ žluté a bílé dekoračky, 100 cm. Neskutečně krásná jiřinka.
J4305 EKATERINA – velmi tmavě růžové velké dekorativní květy s rumělkově
červeným nádechem uchvátí každého. Dekoračka Jekatěrina je také vynikající květinou
pro řez s dlouhou životností na váze. Obecně nejlepší doba k uříznutí květů jiřinek je
na začátku dne. Stonky dejte přímo do vázy s vlažnou vodou.
J4314 GIPSY MELODY – dokonale tvarované květy této snové semikaktusky jsou
oděny do měkce růžové okolo jasně žlutého středu. Neuvěřitelně podmanivá jiřinka.
Výška 70 cm. Na okraje záhonů i do nádob!
J4063 GLORIOSA – žlutá, krvavě červeně stříkaná. Exotická.
J4013 GOLDEN EMBLEM – temně žlutá, velká, výška 120 cm.
J4038 GRAND PRIX – bílá, žluté špice.
J4222 JOWEY CHERBOURG – rozkošné, ohnivě červené obří květy s mini žlutými
J5057 DAZZLING MAGIC špičkami a žlutě laděným středem. Výška 90cm. Chlouba na zahradě. Skvělá sorta.

J4187 DOUBLE JILL

J4305 EKATERINA
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J4314 GIPSY MELODY

J4013 GOLDEN EMBLEM
J4202 PINKIE SWEAR
J4313 MAGIC SUNRISE – jak název napovídá, má barvu kouzelného východu slunce
s jasně hořícími růžovými špičkami. Výška 1 metr. Velmi velké květy kategorie obří.
Excelentní novinka!
J4113 PENNY LANE – krémově růžová, ohnivě červené plameny.
J4202 PINKIE SWEAR – temně karmínově růžová se žlutými pruhy, 100 cm. Velmi
neobvyklé vybarvení. Novinka.
J4301 POLAR ICE – dekoračka v mléčně krémových tónech, květy mají voskovitou
substanci, super pevné stonky ji předurčují k řezu a aranžmá. Výška 1 metr.
J4303 RED RUNNER – dekoračka s velmi plnými, formálně uspořádanými a působivými
květy, kterých na 135 cm vysokých keřích vykvétá velké množství vhodných k řezu. Sytě
brunátně rudé uniformní květy se sametovou texturou. Znamenitý kultivar.
J4204 RYAN C – purpurová, bílé špice, 110 cm. Velmi neobvykle barevně kombinované květy.

J4038 GRAND PRIX

J4222 JOWEY CHERBOURG

J4303 RED RUNNER

J4113 PENNY LANE

J4301 POLAR ICE

J4063 GLORIOSA
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J4313 MAGIC SUNRISE

J4204 RYAN C
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J5036 AVIGNON
J4106 SUN LADY
J4227 SELINA
J4227 SELINA – ohromující karmínově růžové dekorativní, 15 cm velké květy, po
délce stočené okvětní lístky jsou stříbrné na rubu a dodávají tak na mimořádném efektu.
Výška 1 metr. Novinka.
J4106 SUN LADY – čistě zlato-žlutá, 80 cm. Velmi žádaná sorta.
J7522 VANCOUVER – růžová, bílé okraje, chrysantémovitá forma.
J3507 VERITABLE – krémově bílá, fialové špice.
J4150 YARRA FALLS – neónově ostře bramboříková, bílé špičky. Výška 110 cm.
J4000 SMĚS DEKORAČNÍCH – 5 kusů 230 Kč.

JIŘINKY S OBŘÍMI KVĚTY

J5058 ENGLAND’S GLORY

J5123 LA LUNA

J5120 HAPPY GO LUCKY – obří dekoračka s atributy leknínových květů, velké
krémově žluté až broskvově růžové s velmi tenkou karmínově růžovou ořízkou okrajů
petálů. Výška 1 metr.
J5007 KELVIN FLOODLIGHT – svítivě žlutá, 1 metr. Klasika.
J5046 KIEV – měkce šeříkově růžová, střed bělavě tónovaný. Novinka.
J5123 LA LUNA – překrásně tvarované květy velmi měkké žluté v kombinaci s jasně
žlutými pruhy po celém květu. Nádherná zahradní rostlina! Výška 120 cm. Novinka.
J5008 LAVENDER PERFECTION – lila růžová, tmavě probarvená.
J5018 LE BARON – cyklámenově purpurové květy, 1 metr.

J5018 LE BARON

Druhy jiřinek s květy o průměru 25-30 cm, při optimální péči i více. Typy květů jsou
J5038 BODACIOUS kaktusové či dekorativní. Jsou to vysoké statné jiřinky výšky okolo 1 metru, které udiví
svými obřími parametry.
1 kus 50 Kč, 3 kusy od druhu 140 Kč.
J5054 AC DARK HORSE – purpurově červená, na rubu bílá, 110 cm.
J5036 AVIGNON – šeříková, burgundsky a fialově stříkaná. Chryzantémová novinka.
J5038 BODACIOUS – signálně červená a meruňková, až 30 cm květy, 110 cm.
J5058 ENGLAND’S GLORY – purpurově růžová, kontrastní bílé špičky. Novinka.
J5002 FLEUREL – bílá, pěkný tvar květů.
J5005 GLORIE VAN NOORDWIJK – temně oranžová, tmavý list.
J5007 KELVIN FLOODLIGHT

J4150 YARRA FALLS

J5054 AC DARK HORSE

J3507 VERITABLE
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J7522 VANCOUVER

J5046 KIEV

J5120 HAPPY GO LUCKY

J5005 GLORIE VAN NOORDWIJK

J5002 FLEUREL
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J5069 THOMAS A. EDISON

J5100 PONDEROSA
J5109 MYTH
J4017 LILAC TIME
J4017 LILAC TIME – lilavá, téměř modrá, výška 120 cm. Klasika!
J5109 MYTH – signálně červená, velmi plná s bílým promelírováním. Je to
obří dekoračka s až 25 cm velkými květy. Výška 1 metr. Originální novinka.
J5100 PONDEROSA – perfektní žlutá obří deca-split, 100 cm. Super!
J5111 PRAMIE 18 – tak zde je opravdu něco! Obnovená premiéra odrůdy moravskoslezského šlechtitele Jaroslava Pozziho z roku 1948!! Purpurově fialová obří dekoračka
s bílými lemy, výška 110 cm. Současný hit v USA i jinde na světě.
J4102 PURPLE EXPLOSION – tmavě purpurová, fialově stříkaná, 80 cm. Novinka.
J5104 RED EMPIRE – svítivě červená, kontrastní bílé špičky, 80 cm. Novinka.
J5068 SANTA CLAUS – červená neformální dekoračka s bílými proužky.
J5032 SIR ALF RAMSAY – obří kulovitá pastelově růžová, světlý střed, 110 cm. Novinka.
J5111 PRAMIE 18 J5016 SNOWBOUND – obří – je báječná odrůda s panensky bílými květy. Obří květy
také dělají ve vázách výjimečný efekt. Výška 1 metr. Na trhu vždy žádaná.
J5069 THOMAS A. EDISON – kardinálsky purpurová, 120 cm. Stále populární!
J5025 VASSIO MEGGOS – pastelově levandulová, 1 metr. Jedinečná sorta!
J5000 SMĚS OBŘÍCH – 5 kusů 230 Kč.

J1026 BON ODORI
J1020 BRINDISI
J1026 BON ODORI – smetanový střed, bílé lístky s červenými hranami. Unikátní novinka!
J1020 BRINDISI – světle levandulová, tmavá ořízka, 80 cm.
J1021 LIFE STYLE – levandulová, bílý, růžový a zlatý míchaný střed. Novinka.
J1016 MAMBO – purpurová anemonka, zlatě melírovaný střed, 1 metr.
J1029 RICHARDS FORTUNE – nádherné tmavě burgundsky fialové typicky
sasankovité květy se svítivě stříbrnými okraji na špičkách petálů jsou neseny pevnými
tmavými stonky. Výška 90 cm. Znamenitý barevný odstín!
J1000 SMĚS SASANKOKĚTÝCH – 5 kusů 230 Kč.

J5032 SIR ALF RAMSAY

SASANKOKVĚTÉ JIŘINKY

Neboli anemonkovité mají květy tvořeny vnějším prstencem petálů. Mezi těmito petály
a středovým terčem je husté okruží rourkovitých petálů. Jsou nižšího vzrůstu, hodí se pro
výsadbu na záhony, do truhlíků i do nádob.
1 kus 50 Kč, 3 kusy od druhu 140 Kč.
J1029 RICHARDS FORTUNE

J1000 SMĚS SASANKOKĚTÝCH

J4102 PURPLE EXPLOSION

J5068 SANTA CLAUS

J1016 MAMBO

J5104 RED EMPIRE
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J5000 SMĚS OBŘÍCH

J1021 LIFE STYLE

J5025 VASSIO MEGGOS
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J7208 ALLEGRO

J2053 DIANA´S MEMORY

LEKNÍNOVÉ JIŘINKY

Mají elegantní plné květy. Jsou podobné květům leknínů. Jsou vysoce dekorativní,
bohatě kvetou, jsou vysoké okolo 1 metru a velmi vhodné k aranžmá.
1 kus 50 Kč, 3 kusy od druhu 140 Kč.
J2053 DIANA´S MEMORY – úhledně kompaktní leknínová odrůda vykvétající
mušlově růžovými květy, z nichž každý vypadá jako alžbětinský krejzlík. Vysoce
pastelově dekorativní novinka.
J2056 ENGLISH BREAKFAST – žlutá elegantní leknínovka s červeným postřikem.
J2047 EVANAH – krémově růžová se sytě růžovými středy.
J2040 FLORENTINA – krvavě červená, bílé špičky, 100 cm. Novinka.
J2026 GLORIE VAN HEENSTEDE – mimózově žlutá, 1 metr. Klasika.
J2003 GRACELAND – lososově oranžová, žlutý střed.
J4283 LUKA JOHANNA – neónově růžová dekoračka s jemně růžovým středem
J2040 FLORENTINA a purpurovými hroty. Výška 90 cm. Unikátní!
J2017 NAGANO – karmínově červená, bílé špice.
J2050 RAWHIDE – nádherné zbarvení 13 cm velkých leknínových květů v míchaném
broskvově žlutém tónu, na reverzu jsou petály červené. Výška 1 metr.
J2010 SMOKEY – krémově bílé květy, červeně stříkané.
J2043 YELLOW PERCEPTION – sírově žlutá, bílé špičky, 100 cm. Novinka.
J2000 SMĚS LEKNÍNOVÝCH – 5 kusů 230 Kč.

J2010 SMOKEY
J2000 SMĚS LEKNÍNOVÝCH
J7208 ALLEGRO – lososově oranžová, kontrastní středy, výška 40 cm.
J6522 ASPEN – bílá, výška 40 cm. Vynikající sorta.
J6502 BERLINER KLEENE – tmavě růžová dekoračka.
J6561 BERLINER LEMON – citrónově žlutá dekoračka, jemné lila špičky, 50 cm. Novinka.
J6529 BITSY – raně kvetoucí americká leknínová odrůda s 10 cm velkými, neónově
růžovými květy s bílými středy na pěkných stvolech, které se hodí pro malá aranžmá.
Rostliny mají perfektní tvar a svojí výškou 40-45 cm jsou vhodné jak do násob, tak
především na okraje záhonů, kde vynikne naplno jejich krása.
J6503 BLUESETTE – lila purpurová, modrý podtón.
J2050 RAWHIDE

PARKOVÉ JIŘINKY

Jsou jiřinky nízkého vzrůstu, obvykle 40-60 cm. Hodí se proto spíše na okraje záhonů
či velkých nádob. V posledních letech se zejména používají při osazování parků, odtud
jejich označení. Velmi bohatě kvetou, pokrývají dokonale osázený povrch a nemusí se
vyvazovat. Tvar květů může být různý – dekoračky, kaktusovité, pomponky, kulovité či
s malými hustými okvětími – tzv. rozetky. Výška okolo 40 cm.
J2026 GLORIE VAN HEENSTEDE 1 kus 50 Kč, 3 kusy od druhu 140 Kč.

J6522 ASPEN

J6503 BLUESETTE

J2043 YELLOW PERCEPTION

J2047 EVANAH

J6529 BITSY

J6561 BERLINER LEMON

J6502 BERLINER KLEENE

J4283 LUKA JOHANNA

J2017 NAGANO
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J6549 PINK ALLEGRO

J3557 FLOYD´S

J6558 BOLERO
J7209 HARMONY
J4057 BILBAO – pastelově žlutá, obří květy.
J6558 BOLERO – ohnivě červená pomponkovitými květy 10 cm velkými. Výška 50 cm.
J6506 EXTASE – tmavě lososová, žlutý střed, 45 cm.
J3557 FLOYD´S – žlutá s nepravidelnými bílými špicemi, 50 cm.
J6562 GARDEN DESIRE – nádherný mix barev lososové, žluté a oranžové. Neformální
dekoračka od středu žlutá, přechází přes oranžovou až po velmi sytou na okrajích. Výška
do 50 cm. Extra novinka.
J7209 HARMONY – světle růžové velké květy, tmavý list.
J6540 LIZZA – růžová parková, bílé špičky, výška 40 cm.
J6513 ORANGE NUGGET – oranžová, výška 40 cm.
J6506 EXTASE J6536 ORANGE PIGMY – lososově oranžová semikaktusovka, 40 cm.
J6516 PARK PRINCESS – karmínově růžová, jehlicová, super. Osvědčená.
J6521 PARK RECORD – nádherně svítivě oranžová, výška 45 cm.
J6549 PINK ALLEGRO – tmavě růžová leknínovka, světlé středy. Novinka.
J6515 PLAYA BLANCA – čistě bílá kaktusovka, 50 cm.
J6563 PRINCESSE ELIZABETH – fantastické nové spektrum dvojbarevných květů
dekorativní jiřinky ve směsi lososově růžových a měkkých žlutých odstínů. Je skvělá
na záhonech s výškou 60 cm – vhodná k řezu nebo v nádobách s výškou 40 cm.
J6517 RED PIGMY – červená kaktusovka, velmi nízká.
J6550 SINCERITY VDA – cukrově růžová, kontrastní tmavé listy. Novinka.
J6532 VERDI – velmi kontrastní bílá a tmavě purpurová, 55 cm.
J6500 SMĚS PARKOVÝCH – 5 kusů 230 Kč.

J6516 PARK PRINCESS

J6521 PARK RECORD

J6515 PLAYA BLANCA

J6536 ORANGE PIGMY

J6500 SMĚS PARKOVÝCH

J6563 PRINCESSE ELIZABETH

J6562 GARDEN DESIRE

J4057 BILBAO

J6513 ORANGE NUGGET
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J7010 REMBRANDT

J7003 ART NOUVEAU

J7004 BELLINI

JIŘINKY GALLERY

J7001 ART DECO

Jsou nové typy dekoračních jiřinek s pěkně uspořádanými květy o průměru okolo 10 cm,
při výšce rostlin okolo 30 cm. Jsou to jiřinky vyšlechtěné pro kontejnerovou kulturu,
vhodné jsou na lemy záhonů, na terasy, do nádob a hrnců, odtud jejich druhý název –
hrncovky. Jsou to novinky na trhu, u nás neznámé. Musí se zaštipovat!
1 kus 50 Kč, 3 kusy od druhu 140 Kč.
J7001 ART DECO – oranžově žlutá a hnědě červená.;
J7003 ART NOUVEAU – purpurové květy, světlé špice.
J7005 CEZANNE J7004 BELLINI – růžová s bílou, 35 cm.
J7005 CEZANNE – ostře žluté květy, 30 cm.
J7006 COBRA – žluté květy s oranžovým přelivem.
J7210 FANFARE – sytě slézově růžová dekoračka, 60 cm.
J7212 FREYA‘S SWEETHEART – produkuje krásné, jednoduché květy, které mají
zlaté středy a bílé okvětní lístky, které nesou nápadné tmavě růžové okraje. Nádherná
barevná kombinace. Ideální pro kontejnery a hrnce.
J7205 LATIN – ostře řepkově žlutá, 50 cm.
J7016 MATISSE – vně oranžová, uvnitř červená, 35 cm.
J7008 MONET – bílé květy, špičky nachově růžové.
J7009 PABLO – meruňková, červené okraje, 30 cm.

J7008 MONET
J7010 REMBRANDT – světle růžová, bílý střed, 35 cm.
J7011 RENOIR – sytě šeříkově levandulové květy.
J7020 RIVIERA – svítivě červená, výška 35 cm.
J7012 SALVADOR – světle růžová, na rubu fialová.
J7017 SERENADE – žlutá, zelený přeliv. Výška 35 cm.
J7013 SINGER – rudě červená, výška 40 cm.
J7000 SMĚS GALLERY – 5 kusů 230 Kč.

J7009 PABLO

J7020 RIVIERA

J7017 SERENADE

J7016 MATISSE

J7006 COBRA

J7212 FREYA‘S SWEETHEART

J7011 RENOIR

J7210 FANFARE
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J7013 SINGER

J7000 SMĚS GALLERY
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J5530 LIPOMA

J6009 FESTIVO

J6022 FANCY PANTS

OKRUŽOVITÉ JIŘINKY

J6007 FAMOSO

Málo známá skupina. Rostliny jsou obaleny množstvím typických jednoduchých květů
s okružím (kolárem), které je tvořeno náhrdelníkem z drobnějších petálků, obvykle
odlišné, ale dobře sladěné barvy. Petálky okruží jsou více než o polovinu kratší než
vnější. Odhalený středový terč je žlutý. Využití je široce univerzální. Výška okolo 60 cm.
1 kus 50 Kč, 3 kusy od druhu 140 Kč.
J6007 FAMOSO – levandulově růžové okvětí, bílý kolár a kontrastní žlutý střed, výška do 50 cm.
J6022 FANCY PANTS – inovativní tvar v růžovém a bílém provedení, 110 cm. Novinka.
J6009 FESTIVO – červené okvětí, žlutý, červeně melírovaný kolár, 50 cm.
J6004 HARTENAAS J6004 HARTENAAS – růžové okvětí, bílé okruží.
J6024 JOYFUL INVESTMENT – rubínově rudé okvětí, hustý kolárek je při základně
karmínově růžový s bílými konci, Výška 90 cm. Novinka.
J6005 LA GIOCONDA – šarlatové okvětí, bílé okruží.
J6014 POOH – nádherná sytě červené se žlutými špičkami, kolárek je kanárkově žlutý.
Populární kultivar.
J6000 SMĚS OKRUŽOVITÝCH – 5 kusů 230 Kč.

J5504 FRANZ KAFKA
J5521 GOLDEN SCEPTRE
J5527 DARK SPIRIT – temně sametově rudá, 80 cm.
J5504 FRANZ KAFKA – sytě purpurově lilavá.
J5521 GOLDEN SCEPTRE – sytě zlatě žlutá.
J5530 LIPOMA – sytě růžová, dokonalý tvar, výška 90 cm. Špičkový kultivar.
J5516 NATAL – temně sametově červená. Populární.
J5534 PETRA’S WEDDING – čistě bílá, krémový střed, 70 cm.
J5520 SNOWFLAKE – čistě bílá, výška 80 cm.
J5510 STOLZE VON BERLIN – růžová s purpurovými okraji.
J5512 WHITE ASTER – chryzantémově bílá, konce třepenité.
J5500 SMĚS POMPONEK – 5 kusů 230 Kč.

J5516 NATAL

POMPONKOVITÉ JIŘINKY

Jsou podobné kulovitým, mají ale poněkud menší, něžnější a kompaktnější květenství. Jsou
velmi rozkošné. Vedle záhonového využití se hodí i k řezu do malých váziček a k sušení.
Ač mají malé květy, dorůstají výšky okolo jednoho metru. Nejrozkošnější jiřinky vůbec.
1 kus 50 Kč, 3 kusy od druhu 140 Kč.
J5527 DARK SPIRIT

J5510 STOLZE VON BERLIN
J5534 PETRA’S WEDDING

J6024 JOYFUL INVESTMENT

J6014 POOH

J6005 LA GIOCONDA
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J1557 AMERICAN SUNSET

J4537 FIRED UP

J3546 ENCORE

J3561 KAREN

Zvané též balky, mají téměř kulovitá květenství tvořená pravidelně rozloženými
jazykovitými okvětními lístky. Hodí se zejména pro řez, mají pevné stonky a efektně se
vyjímají na záhonech. Vysoké jsou zpravidla okolo 1 metru.
1 kus 50 Kč, 3 kusy od druhu 140 Kč.
J1557 AMERICAN SUNSET – velmi plné koule mají 10 cm v průměru, jsou oranžově žluté
s lesklou texturou s tmavě oranžově červenými spodními lístky v senzačním dvojtónovém efektu!
J1509 EL PASO – žlutá, lilavé špičky.
J1558 EMBASSY – tmavě červené okvětní lístky se stříbřitým zpětným efektem
nabízejí pěkný dvoubarevný efekt. Zcela uchvacující novinka.
J1538 JESCOT LINGOLD – šarlatově červené, zlatě lemované, 90 cm. Novinka.
J7224 JOWEY NICKY - je to fantastická balka s dýňově oranžovou barvou
a růžovým nádechem. Výška 120 cm.
J1510 CHECKERS – tmavě purpurová, bílé okraje. Žádaná sorta.
J1554 RYECROFT JAN – s dokonale okrouhlými a pravidelně plnými, sněhově bílými květy
s lilavým nádechem na dlouhých stoncích – top řezaná květina. Výška 1 metr. Super novinka.
J1511 SNOW CAP – sněhově bílá. Nádherná k řezu.
J7224 JOWEY NICKY J1500 SMĚS KULOVITÝCH – 5 kusů 230 Kč.

J4525 DEEP IMPACT

J1554 RYECROFT JAN

J4502 KOGANE FUBUKI

J3508 TSUKI YORI NO SHISHA

J3523 PINELAND PRINCESS

J4520 MINGUS JOSHUA

J4535 TABLE DANCER

J1511 SNOW CAP

J3519 NENEKAZI

J1558 EMBASSY

J1509 EL PASO

JIŘINKY S KULOVITÝMI KVĚTY

TŘEPENITÉ KAKTUSOVKY

Zvané též FIMBRY, jsou vlastně typy kaktusovek a semikaktusovek s roztřepenými
konci okvětních čepelí, což dodává květům exotický vzhled. Vysoké jsou přes 1 metr.
Dalšími zástupci třepenitých jsou DECA-SPLIT, jedná se o skupinku s velkými květy,
které mají v průměru 15-20 cm na pevných a dlouhých stoncích, s velmi formálně
uspořádanými okvětními lístky v okvětí. Jsou vysoké jeden metr i více, typ dekoraček,
ale s třepenitými okraji. Třepenité jiřinky jsou překrásné k řezu i na záhonech.
1 kus 50 Kč, 3 kusy od druhu 140 Kč.
J4525 DEEP IMPACT – velké kulovité květy jsou meruňkově žluté. Novinka.
J3546 ENCORE – téměř 25 cm velké květy jsou topasově žluté. Obří!
J4537 FIRED UP – ohnivě červené, průměr 20 cm žluté středy, 110 cm. Famózní třepenitá deca-split.
J3561 KAREN – krémově žluté květy jsou bohatě růžově a lososově třepenité. Výška
110 cm. Špičková novinka.
J4502 KOGANE FUBUKI – žlutě a lososově kombinovaná.
J4520 MINGUS JOSHUA – meruňková a žlutá, 110 cm. Super novinka.
J3519 NENEKAZI – smetanová, lila růžově napuštěná. Klasika.
J3523 PINELAND PRINCESS – bílá fimbra s fialově růžovou infúzí.
J1500 SMĚS KULOVITÝCH J4535 TABLE DANCER – atraktivní fialově růžová, bílé špice, 90 cm. Novinka.
J3508 TSUKI YORI NO SHISHA - bílá, velké květy. Stálice.
J3500 SMĚS TŘEPENITÝCH - 5 kusů 230 Kč.

J3500 SMĚS TŘEPENITÝCH

J1538 JESCOT LINGOLD
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J1510 CHECKERS
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P1001 ADOLPHE ROUSSEAU

PIVOŇKY

Kdo by neznal pivoňky – majestátní královské trvalky, latinsky paeonia, které kvetou
koncem května a začátkem června, v době chudší na květy. Milují slunná stanoviště, dobře
snáší i lehký polostín. Jsou plně mrazuvzdorné a vyjímají se nejenom skvěle na záhonech,
ale jsou nádherné i ve vázách. Milují bohatou a provzdušněnou půdu. Sází se tak, aby nad
očky bylo 3, maximálně 5 cm půdy. Nabízeny jsou jakostní hlízy. Jako trvalky potřebují
minimální péči a nemusí se přesazovat po řadu let, na jednom místě vydrží třeba i 20 let.

PLNOKVĚTÉ PIVOŇKY

Mají velmi plné a poloplné květy, které jsou velmi těžké, a proto jsou neseny velmi pevnými
a tuhými stonky. Vysoké jsou okolo 1 metru, kvetou koncem května a v červnu. Vynikající k řezu!
P1001 ADOLPHE ROUSSEAU – sytě červené, velmi plné květy, výška 1 metr. Velmi
kvalitní druh.
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
P1123 ALBERT CROUSSE – nádherně tónované a perfektně plné květy lotosovitého
P1006 AUGUSTE DESSERT ploššího tvaru jsou čistě karafiátově růžové, ve středech sytější, na okrajích krémově
růžové. Výška 90 cm. Je středně raná a voní.
1 kus 150 Kč, 3/420 Kč.
P1002 AMABILIS – tmavé růžově červené plné květy s karmínovým přelivem. Výška 1 metr.
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
P1006 AUGUSTE DESSERT – veliké a bohatě poloplné květy mají intenzivní růžově
červenou barvu s lososovým nádechem, všechny petály jsou stříbřitě lemovány, což
dodává květům na exotičnosti. Výška 85 cm. Nádherná pozdní odrůda.
1 kus 170 Kč, 3/450 Kč.
P1092 BOWL OF CREAM – značně velké, svěže krémově bílé, velmi plné květy mohou
mít při dobrých podmínkách až 30 cm v průměru! Připomínají tak květy anglických
růží se zvlněnými petály s propletenými zlatými pylovými tyčinkami. Lehce voňavé
květy nesou velmi silné stonky s krásným olistěním. Výška okolo 70 cm. Neuvěřitelně
půvabná odrůda. Nově v katalogu.
1 kus 320 Kč.
P1005 BUNKER HILL – velké, velmi plné květy jsou karmínově růžově červené.
Výška 80 cm. Žádaná sorta.
P1092 BOWL OF CREAM 1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.

P1005 BUNKER HILL

P1093 CLEMENCEAU
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P1020 CAROL

P1090 CORAL SUNSET
P1014 COURONNE D’OR
P1020 CAROL – je to poměrně vzácné a velmi zajímavé pivoňka s velkými, plnými
sametové rubínovými květy. Je to vynikající řezová květina s tmavě zelenými dělenými
listy. Výška 90cm rozpětí 50 cm. Raná.
1 kus 160 Kč, 3/440 Kč.
P1093 CLEMENCEAU – plné a těžké karmínově růžové květy rozkvétají na vrcholech
červeně skvrnitých stonků, jsou miskovitého charakteru a příjemně voní. Výška 70 cm.
1 kus 240 Kč.
P1089 CORAL CHARM – velké pohárovité květy jsou exoticky korálově tmavě
růžové. Zlatá medaile Americké pivoňkové společnosti 2003. Výška 1 metr.
Atraktivní pivoňka.
1 kus 180 Kč, 3/480 Kč.
P1090 CORAL SUNSET – velké květy jsou svítivě korálově růžové, velmi plné.
Později přechází do smetanového podtónu. Výška 70 cm. Zlatá medaile Americké
pivoňkové společnosti 2003. Spektakulární!
1 kus 180 Kč, 3/480 Kč.
P1014 COURONNE D’OR – je neuvěřitelné, že tento druh se pěstuje již 150 let!
Otevírá se jako růžová s velmi plnými a velmi voňavými květy s bíle iluminovanými
okraji, středové okvětní plátky přecházejí do smetánkově žluté s červenou středovou
třešničkou. Středně velký vzrůst. Květy připomínají lekníny. Tříbarevná paráda!
1 kus 150 Kč, 3/420 Kč.
P1107 DINNER PLATE – velmi velké květy jsou karafiátově růžové na pevných
a dlouhých stoncích. Výška 120 cm. Impozantní!
1 kus 240 Kč.
P1007 DR. ALEXANDER FLEMING – statná trvalka vysoká a široká 90 cm. Velké
okrouhlé květy mají starorůžovou barvu, korunní plátky jsou zvlněné a prostříhávané.
Velmi elegantní odrůda, dlouho kvete. Osvědčená.
1 kus 110 Kč, 3/300 Kč.
P1119 EDEN’S TEMPTATION – krásné a velmi plné květy jsou čistě bílé a pěkně
formálně uspořádané. Pevné stonky délky 85 cm. Parádní sorta.
1 kus 220 Kč, 3/600 Kč.
P1009 EDULIS SUPERBA – floxově růžové květy s velmi plnými, prokládanými
petaloidy. Výška 85 cm, výborné olistění. Velmi voní.
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
P1067 EMMA KLEHM – sytě neónově růžová, pěkně plná. Kvete později, svojí
výškou 60 cm je vhodná pro pěstování v nádobách a na okrajích záhonů. Příjemně voní.
1 kus 180 Kč, 3/480 Kč.

P1007 DR. ALEXANDER FLEMING

P1119 EDEN’S TEMPTATION

P1009 EDULIS SUPERBA

P1067 EMMA KLEHM
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P1013 GENERAL MACMAHON

P1068 F. KOPPIUS
P1010 FELIX CROUSSE
P1068 F. KOPPIUS – velmi velké, purpurově červené až tmavě rudé květy. Populární
a žádaná sorta.
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
P1010 FELIX CROUSSE – květy jsou vonné, plné, sytě karmínově růžové s tmavšími
červenými středy. Korunní plátky jsou zvlněné. Synonymum Victor Hugo.
1 kus 110 Kč, 3/300 Kč.
P1011 FESTIVA MAXIMA – trsnatá, rozprostřená pivoňka s obrovskými, vonnými,
velmi plnými květy na pevných stoncích. Vnější korunní lístky jsou čistě bílé, vnější na
bázi karmínově probarvené. Výška 90 cm.
1 kus 160 Kč, 3/440 Kč.
P1120 FESTIVITY – sytě růžové květy s velice atraktivními stříbrnými, jemně
zřasenými okraji okvětních lístků. Výška 90 cm. Perfektní.
1 kus 160 Kč, 3/440 Kč.
P1106 FIONA – velmi plná, sytě tmavě karmínově červená, tmavé lodyhy, olistění
P1120 FESTIVITY a poupata. Výška 80 cm. Synonymum Red Sarah Bernhardt. Vynikající kultivar.
1 kus 150 Kč, 3/420 Kč.
P1127 FRACOISE ORTEGAT – karmínově šarlatové voňavé květy se sametově
černou texturou. Výška 90 cm.
1 kus 180 Kč, 3/480 Kč.
P1044 GARDENIA – formálně plné květy jsou bílé, tyčinky jsou žluté, celkový nádech
do krémova až světle žluta, jemné růžové napuštění. Výška 75 cm. Příjemně voní.
1 kus 210 Kč.
P1013 GENERAL MACMAHON – čistě červené, velmi plné květy. Výška 1 metr.
Dokonalá do aranžmá!
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
P1094 GERMAINE BIGOT – výjimečně jemný odstín. Květy se otvírají jako světle
růžové s lososovým nádechem. Jak květy stárnou mají petály občas červené skvrny.
Výška mezi 85-90 cm. Nově v katalogu.
1 kus 200 Kč.

P1094 GERMAINE BIGOT
P1060 GILBERT BARTELOT
P1060 GILBERT BARTELOT – plnokvětá sytě pastelově růžová, na rubu tmavší.
Výška 90 cm. Velmi voní.
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
P1091 HENRY BOCKSTOCE – velmi velké květy jsou temně rudé až kardinálsky
červené se sametovou texturou. Výška 120 cm. Kvete velmi raně.
1 kus 210 Kč.
P1114 ICEBERG – velmi vzácná sorta s hustě plnými květy s jemným růžově
krémovým nadechnutím. Výška 90 cm. Excelentní sorta.
1 kus 160 Kč, 3/440 Kč.
P1132 JACORMA – nese velké, velmi plné třpytivé, sytě růžové květy. Rostliny
jsou odolné vůči nemocem s krásnými tmavě zelenými listy a stonky tak silnými, že
nepotřebují oporu. Efektní a pozdní odrůda. Výška 80 cm.
1 kus 250 Kč.
P1116 JADWIGA – tmavě růžově červené až purpurově třešňové, velmi plné květy.
Voní, kompaktní keře, výborná k řezu. Výška 85 cm. Pozdní odrůda.
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
P1021 JOKER – květy jsou při otevření tmavě růžové, po třech na pevných stvolech po
několika dnech jsou středy bělavé, okraje zůstávají však tmavé a dotvářejí tak nádhernou
pilotáž okrajů petálů, podobně jako u květů begónií. Nádherná novinka.
1 kus 400 Kč.
P1134 JUBILEE – velmi velké květy mají dlouhé úzké nařasené okvětní lístky,
symetricky uspořádané do hvězdicového středu. Jsou bílé s nazelenalým nádechem
a pozdějším růžovým nadechnutím okvětních lístků. Populární odrůda.
1 kus 180 Kč, 3/380 Kč.

P1114 ICEBERG

P1116 JADWIGA

P1106 FIONA

P1044 GARDENIA

P1021 JOKER

P1127 FRACOISE ORTEGAT
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P1151 MARY E. NICHOLS

P1095 KONIGSWINTER

P1115 KELWAYS GLORIOUS
P1017 KANSAS
P1017 KANSAS – velké a velmi plné květy jsou melounově červené. Bohatě kvete,
pevné lodyhy a výška 80 cm. Zlatá medaile Americké pivoňkové společnosti.
1 kus 110 Kč, 3/300 Kč.
P1115 KELWAYS GLORIOUS – pěkně plná smetanově bílá s červenými žilkami
a nervaturou a jemňounkým růžovým nádechem. Výška 90 cm. Vzácná odrůda.
1 kus 240 Kč.
P1095 KONIGSWINTER – zajímavě plněný bílý s jemným lilavě šeříkovým nádechem,
který se po rozkvětu vytrácí do světlounce růžové. Stále krásná stará odrůda se zvláštní vůní.
1 kus 250 Kč.
P1071 KONINGIN WILHELMINA – velké plná, fuchsiově růžová, teplého odstínu
s jemně stříbrnými okraji. Výška 90 cm.
1 kus 110 Kč, 3/300 Kč.
P1045 LADY ALEXANDERA DUFF – plné květy elegantního romantického tvaru jsou světle
P1071 KONINGIN WILHELMINA slézově růžové, v centru světlejší. Výška 90 cm, příjemně voní. Romantická forma květů!
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
P1022 LEMON CHIFFON – citrónově žluté květy vynikající substance s hustými
mosazně zbarvenými pylovými tyčinkami. Výška 80 cm. Atraktivní olistění a pevné
stonky. Extra pěkná sorta.
1 kus 700 Kč.
P1061 LOUIS VAN HOUTTE – tmavě bramboříkově červené, poloplná. Výška 90 cm.
Vynikající k řezu i na záhonech.
1 kus 110 Kč, 3/300 Kč.
P1109 MADAME GAUDICHAU – květy jsou velmi syté, tmavě karmínově červené se
sametově černou texturou. Výška 90 cm. Pozdní a velmi vzácný druh.
1 kus 150 Kč, 3/420 Kč.

P1073 MARIE LEMOINE
P1061 LOUIS VAN HOUTTE
P1023 MARGARET TRUMAN – velmi plné a vonné růžové květy. Výška 1 metr.
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
P1073 MARIE LEMOINE – nižší, 60 cm vysoká. Při otevírání citrónově žlutá, později
čistě bílá. Vhodná na okraje.
1 kus 150 Kč, 3/420 Kč.
P1151 MARY E. NICHOLS – má velmi velký bílý květ s lehkou teplou září a růžovým
hávem na velmi silných stoncích délky 90 cm. Voňavé květy krásné formy se širokými
okvětními lístky a úhledným uspořádáním lehce zaplní obě ruce. Exkluzivní jedinec!
1 kus 290 Kč.
P1074 MISS AMERICA – bílá poloplná, zvlněné okvětí, zlatě žlutý střed. Zlatá
medaile Americké pivoňkové společnosti.
1 kus 200 Kč, 3/540 Kč.
P1047 MISS ECKHARDT – velmi plné a těžké květy jsou pastelově růžového odstínu.
Dlouhé a pevné stonky. Výška 90 cm.
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
P1136 MORNING KISS – tato sorta, v překladu Ranní polibek, má nádherné, 15 cm velké
květy, které jsou měkce růžové, na načechraném vrcholu jsou světlejší než u báze. Lehce
voňavé květy na robustních stvolech nepotřebují oporu a jsou skvělé jako řezané květiny.
1 kus 180 Kč, 3/480 Kč.
P1086 MRS.J.V. EDLUND – nádherná plnokvětá čistě bílá, super k řezu. Výška 120
cm. Silně voní po parfému.
1 kus 150 Kč, 3/420 Kč.
P1062 MYRTLE GENTRY – intenzívně vonící, statně rostoucí, velmi plná pastelově
růžová, později do krémova. Výška 90 cm.
1 kus 130 Kč, 3/350 Kč.

P1074 MISS AMERICA

P1045 LADY ALEXANDERA DUFF

P1022 LEMON CHIFFON

P1047 MISS ECKHARDT

P1109 MADAME GAUDICHAU
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P1137 NICK SHAYLOR

P1147 NICE GAL
P1146 NANCY NORA
P1146 NANCY NORA – měkce růžové pěkně plné a s metaloidy sloučené, až 18 cm
velké květy se silnou vůní na dokonalých pevných stoncích s krásnými velkými poupaty.
Velmi vhodná k řezu. Kvete na závěr pivoňkové sezóny. Výška 90 cm. Unikátní.
1 kus 220 Kč, 3/600 Kč.
P1147 NICE GAL – tlumeně levandulově růžové poloplné květy, ve středech po otevření
hustě vyplněné zlatě žlutými tyčinkami. Kvete v polovině sezóny, robustní keře výšky 80 cm.
1 kus 180 Kč, 3/480 Kč.
P1137 NICK SHAYLOR – vytváří vynikající světle slonovinově růžové, velmi plné
květy s lehkým ruměncem a červeným stříkáním. Vytváří krásné rostliny, je to vynikající
květina k řezu. Tmavě zelené listy a tuhé stonky. Zlatá medaile Americké pivoňkové
společnosti. Pozdě kvetoucí sorta. Super!
1 kus 240 Kč.
P1139 PAUL M. WILD – sametová textura excelentní barva vína Cabernet
Sauvignon, která je vynikající ve všech ohledech a je vždy mezi nejlépe hodnocenými
červenými odrůdami pivoněk. Důvodů proč ji milovat: Obrovské, rubínově vínové květy
s nepomíjejícím odstínem výstavní kvality, velké a krásně listnaté trsy, pevné vzpřímené
P1139 PAUL M. WILD stonky s těžkými květy. Spektakulární kultivar!
1 kus 180 Kč, 3/480 Kč.
P1024 PETER BRAND – žhavá jako láva a zároveň temně rudá jako krev nebo
jako nejdražší samet osmanského sultána. Květy jsou poloplné až plné, voskově
lesklé, voňavé a objevují se raně – již od první poloviny května na 80-90 cm
vysokých a dost pevných stoncích, které většinou drží vzpřímené i bez opory.
Zlatá medaile Americké pivoňkové společnosti 2010.
1 kus 250 Kč.
P1148 PILLOW TALK – voňavé, měkce růžové plné květy s proloženými metaloidy.
Okvětní lístky jsou zřasené a lehce zoubkované. Skvěle se hodí k řezu. Výška 90 cm.
Vynikající sorta. Zlatá medaile Americké pivoňkové společnosti 1994.
1 kus 400 Kč.
P1075 PINK GIANT – velké poloplné, až 17 cm velké květy jsou bramboříkově růžové,
mají vynikající substanci, jsou pozdní a velmi dlouho kvetou. Výška 80 cm. Vynikající
k řezu. Špičková sorta.
1 kus 250 Kč.

P1104 SNOW SUPREME P1113 SARAH BERNHARDT UNIQUE
P1100 PINK SUPREME – velmi plné leknínovité květy jsou karmínově růžové. Výška
70 cm. Odolná pivoňka s nepopiratelným šarmem.
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
P1097 PRINCESS MARGARETH – je to pozdní pivoňka s pěkně plnými a enormně
velikými, tmavé růžovými květy s přívětivou vůní s silnými stvoly délky 80 cm. Patří
do „tradičního“ seznamu nejlépe placených řezaných květin. Pojmenované s povolením
královny Alžběty na počest její dcery. Na výstavách vždy nejlepší. Naprosto pefektní!
1 kus 240 Kč, 3/660 Kč.
P1050 RED MAGIC – sametově temně rudé květy jsou velmi plné, vyššího tvaru.
Výška 80 cm. Jedna z nejlepších červených.
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
P1101 RED SUPREME – velmi plná sytě červená se sametovou texturou a tuhou
substancí petálů. Výška 60 cm.
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
P1030 SARAH BERNHARDT – statná, vzpřímená trvalka dosahující výšky i šířky
jednoho metru. Vytváří velké množství obrovských, vonných, hustě plných květů
s velkými, zvlněnými, slabě tmavě narůžovělými korunními lístky, které později na
okrajích stříbřitě bělají. Výška 90 cm. Úžasně voní. Nejpopulárnější pivoňka.
1 kus 110 Kč, 3/300 Kč.
P1113 SARAH BERNHARDT UNIQUE – mutace původní, velmi populární odrůdy
se stejnými skvělými parametry. Veliké a velmi plné květy jsou sytě růžové s rumělkově
červeným žilkováním a pruhy. Speciální novinka.
1 kus 300 Kč.
P1003 SEEING BLUE – elegantně plné květy jsou cukrově růžové, na okrajích mají
světlejší lemování, střed petálů je jemně lila růžově melírovaný. Originální odstín
navozující dojem lehce namodralé nuance, čemuž odpovídá i název tohoto druhu.
Výška 90 cm. Velmi zajímavá barva.
1 kus 220 Kč, 3/600 Kč.
P1031 SHIRLEY TEMPLE – trsnatá trvalka, výška i šířka 90 cm. Květy jsou bohaté,
sytě tmavě růžové, později světle nažloutle bílé, hustě plné se širokými korunními lístky.
Vnitřní lístky jsou menší a volně uspořádané. Příjemně voní.
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
P1104 SNOW SUPREME – velmi plná čistě mléčně bílá. Výška 60 cm. Exkluzivní novinka.
1 kus 150 Kč, 3/420 Kč.
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P1034 VICTOIRE DE LA MARNE

P1130 THE FAWN
P1149 SWEET HARMONY
P1149 SWEET HARMONY – má robustní stonky, které drží krásné růžové květy.
Kvete trochu později v sezóně než ostatní odrůdy a kvete po značnou dobu na záhonech
i ve vázách. To je skvělá odrůda. Výška 90 cm.
1 kus 180 Kč, 3/480 Kč.
P1130 THE FAWN – velmi voňavé květy jsou dokonalé plné a příjemně voní, jsou
celoplošně tečkované(čemuž odpovídá i její jméno – v překladu koloušek). Výška 90
cm. Neskutečně krásná novinka. Skutečná kamélie!
1 kus 240 Kč, 3/660 Kč.
P1034 VICTOIRE DE LA MARNE – výborně rostoucí odrůda s plnými, červenými
květy. Výška 90 cm.
1 kus 110 Kč, 3/300 Kč.
P1000 KOLEKCE PLNOKVĚTÝCH PIVONĚK – 3 kusy, každá jiná, 300 Kč.

JAPONSKÉ PIVOŇKY

P2087 BLAZE Mají většinou jednoduché květy s velmi plnými středy, tvořenými zmnoženými
tyčinkami. Též nazývané sasankovité. Kvetou v červnu.
P2131 ANTWERPEN – karmínově růžové okvětí, enormně plný žlutý střed. Má
největší květy z japonských pivoněk. Výška 80 cm. Nově v katalogu.
1 kus 160 Kč, 3/440 Kč.
P2087 BLAZE – jasně červené květy s navlněnými petály a žlutým středem. Výborně
a zdravě roste. Výška 80 cm. Osvědčená sorta.
1 kus 150 Kč, 3/420 Kč.
P2133 BOUQUET PERFECT – sytě neónově růžové květy jsou uniformního
vybarvení, mají výbornou substanci a jemně nedráždivě voní. Výška 60 cm.
1 kus 150 Kč, 3/420 Kč.
P2004 BOWL OF BEAUTY – velmi raná odrůda s jednoduchým, tmavě růžovým
okvětím a nahloučenými krémově bílými petaloidy. Velmi velké sasankovité květy,
výška až 1 metr.
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
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P2172 BOWL OF LOVE
P2173 BURST OF JOY
P2172 BOWL OF LOVE – je nižší verze Bowl of Beauty s karmínově růžovými
okvětními lístky a světle krémovými petaloidy. Vynikající voňavá pivoňka. Výška 70
cm, šíře 50 cm. Nádhera!
1 kus 150 Kč, 3/420 Kč.
P2173 BURST OF JOY – rumělkově červené květy vysoké substance. Středy jsou velmi
plné s různě tvarovanými metaloidy. Výška 80 cm. Pevné stonky. Nově v katalogu.
1 kus 250 Kč, 3/600 Kč.
P2110 BU-TE – velké květy jsou bílé, sytě žluté metaloidy. Velmi silné stonky, výška 80
cm. Zlatá medaile Americké pivoňkové společnosti. Parádní sorta.
1 kus 200 Kč, 3/540 Kč.
P2111 CLAIRE DE LUNE – krémově bílé okvětí je složené z 10 petálů, velmi
krepovaný a hustý střed je kanárkově žlutý. Výška 70 cm. Velmi raná.
1 kus 300 Kč, 3/780 Kč.
P2078 DOREEN – lehce vonné, pastelově růžově levandulové květy, kontrastní
a masivní žluté středy. Výška 80 cm. Dokáže kvést až 5 týdnů.
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
P2135 DO TELL – okvětí je světle perleťově růžové, bohaté a konzistentní třásnité
středy jsou korálově červené, orchideově růžové a slonovinově bílé v úchvatné
kombinaci. Nádherné keře s tmavými listy a červeně zbarvenými tuhými stonky a řapíky.
Výška 80 cm. Zlatá medaile Americké pivoňkové společnosti 2004.
1 kus 260 Kč, 3/720 Kč.
P2012 FLAME – ohnivě až karmínově červené jednoduché květy mají silné, dobře se
k řezu hodící stonky. Výška 70 cm. Velmi ceněná.
1 kus 140 Kč, 3/380 Kč.
P2006 GERTRUDE ALLEN – bílé korunní plátky obklopují střed tvořený množstvím
citrónově žlutých tyčinek se středovou červenou bliznou. Boční poupata velmi prodlužují
dobu kvetení. Krásné vzpřímené keře 80 cm výšky s nádhernými lesklými listy.
1 kus 220 Kč, 3/600 Kč.
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P2169 ISANI-GIDUI

P2137 CHARLES BURGESS
P2168 HIT PARADE
P2168 HIT PARADE – neónově růžové, pěkně nadýchané dvě řady okvětních lístků.
Střed je purpurově růžový s pozlacenými konci. Tmavé a pevné stonky vynášejí květy
do výše až 1 metru. Nově v katalogu.
1 kus 300 Kč.
P2137 CHARLES BURGESS – burgundsky červené okvětní petály, středové petaloidy
jsou vínově červené až karmínové, zlatě lemované, pozoruhodně barevně kontrastní.
Výška 90 cm. Úžasně krásná sorta.
1 kus 220 Kč.
P2166 CUCKOO‘S NEST – „kukaččí hnízdo“ zajímavá odrůda s malinově zbarvenými
okvětními lístky, které obklopují zhustlé purpurově vínové tyčinky s energicky žlutým
zakončením. Výška 75 cm. Famózní novinka.
1 kus 300 Kč.
P2138 INSTITUTEUR DORIAT – sametově červené okvětí, karmínově červené
roztřepené sasankovité středy s bílými okraji. Výška 85 cm. Pozdní odrůda.
P2138 INSTITUTEUR DORIAT
1 kus 200 Kč, 3/540 Kč.
P2169 ISANI-GIDUI – dvě řady velmi širokých a zaoblených čistě bílých okvětních
lístků. Středy jsou bohatě tříslově žlutě vyplněné. Výška 85 cm.
1 kus 260 Kč.
P2084 JAN VAN LEEUWEEN – velké miskovité květy, tmavě žlutý střed. Výška 120
cm. Skvělá k řezu.
1 kus 150 Kč, 3/420 Kč.
P2140 KAMENO WEGOROMO – sytě karmínově červené svítivě žlutý zmnožený
střed. Výška 60-80 cm. Vzácný kultivar.
1 kus 220 Kč.
P2079 KRINKLED WHITE – nádherně čistě bílé kopretinové květy jsou na konci
krepované, středy jsou zlaté. Výška 90 cm.
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
P2084 JAN VAN LEEUWEEN
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P2097 LE CHARME
P2174 LILAC TIME
P2097 LE CHARME – vytváří hojnost 75 cm dlouhých, robustních, dobře větvených
stonků se shlukem velkých karmínově růžových, jemně vonných květů, které se otevírají již
od poloviny května. Každý květ se skládá z rozcuchané dvojité vrstvy vnějších plátků, která
je zdůrazněna úchvatným centrálním shlukem smetanově žlutých tyčinek. Špičková kvalita
1 kus 250 Kč.
P2174 LILAC TIME – okvětí je tvořeno 9-15 petály barvy šeříkově levandulové,
dlouhé petaloidy jsou šeříkově růžové s prosvítajícími zlatými pylovými tyčinkami.
Výška 80 cm. Excelentní lila pivoňka! Nově v katalogu.
1 kus 270 Kč.
P2080 MR.G.F.HEMERIK – zvláštní odstín rtěnkově růžových petálů, hustý střed je
tvořen šafránově zlatými petaloidy. Neobyčejné olistění. Skvělý zahradní efekt! Výška
90 cm.
1 kus 130 Kč, 3/350 Kč.
P2093 NEON – neónově růžově načervenalá, hustý střed, petaloidy jsou zlatě lemované.
Na slunci nevadne. Výška 80 cm.
1 kus 150 Kč, 3/400 Kč.
P2053 NIPPON BEAUTY – purpurově červené petály s jemnou zlatou ořízkou, středy
jsou purpurové se zlatými špičkami. Výška 80 cm, skvělá k řezu a aranžmá.
1 kus 140 Kč, 3/380 Kč.
P2052 NYMPHE – světle slézově růžové, jemně zvlněné okvětí, kontrastní zlatě žlutý
střed. Velmi elegantní. Výška 90 cm.
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
P2141 PAULA FAY – vícenásobně zmnožené okvětní plátky jsou zářivě bramboříkově
červeně růžové s menšími zlatými středy. Výška 90 cm. Zlatá medaile Americké
pivoňkové společnosti 1988.
1 kus 160 Kč, 3/440 Kč.
P2099 PHILOMELE – produkuje velmi atraktivní a elegantní květy s velkými
levandulově růžovými petály a jantarově žlutými petaloidy s levandulově růžovou infúzí.
Nádherné květy se rozvíjejí na pevných stoncích průměrné délky 90 cm a silně voní. Je to
jedna z nejvoňavějších pivoněk!
1 kus 250 Kč.

P2080 MR.G.F.HEMERIK

P2099 PHILOMELE

P2052 NYMPHE

P2141 PAULA FAY

175

P2093 NEON

P2053 NIPPON BEAUTY

lukonbulbs@mybox.cz

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

P2143 RENATO

P2170 RUBINSCHALE
P2082 SWORD DANCE
P2142 PINK DAWN – jednoduché, pastelově růžové květy s tmavším růžovým
přelivem a velkým krémovým středem, petaloidy jsou zlatě žluté. Výška okolo 85 cm.
Nádherné keře se vzpřímenými listy. Vnikající k řezu!
1 kus 130 Kč, 3/350 Kč.
P2027 PRIMEVÉRE – téměř žlutá pivoňka! Vnější květní plátky jsou oválné,
překládané, světle krémově žluté. Drobné, zlatě žluté vnitřní okvětní lístky jsou hustě
nahloučené. Výška 75 cm. Barevná rarita!
1 kus 160 Kč, 3/440 Kč.
P2143 RENATO – jednobarevná a velmi voňavá, melounově červená s hustými anemonkovými
středy. Pevné stvoly délky 80 cm, skvělá k řezu, atraktivní pro čmeláky a motýly.
1 kus 130 Kč, 3/350 Kč.
P2170 RUBINSCHALE – zdravý, dobře rostoucí kultivar s robustními stonky, které
nesou temně rubínově červené květy s kontrastními zlatými středy. Výška 80 cm.
1 kus 240 Kč.
P2142 PINK DAWN P2096 SCARLETT O‘HARA – květy jsou ohnivě rudé, na dlouhých stoncích. Velmi
vitální a raná odrůda. Výška 90 cm. Favorit!
1 kus 160 Kč, 3/440 Kč.
P2103 SEBASTIAAN MAAS – malinově růžová až fialově purpurová, chocholatý
střed, velmi silné stonky. Vyčnívá nad ostatními vzhledem k dlouhému období kvetení
způsobené mnoha sekundárními poupataty. Výška až 110 cm.
1 kus 140 Kč, 3/380 Kč.
P2082 SWORD DANCE – temně šarlatově červené tuhé pelály, velký krémově zlatý
střed. Výška 90 cm. Fantastická sorta.
1 kus 160 Kč, 3/440 Kč.
P2030 TANGO – velmi originální květy s velkými zaoblenými plátky jasně červené a čisté
barvy, střed tvoří velmi velká koule z podlouhlých vláken, na jejichž konce jsou zakončeny
zářivě žlutými pylovými tyčinkami. Energické keře se vztyčenými lodyhami výšky až 1 metr.
Velmi dlouho a bohatě kvete.
1 kus 270 Kč.

P2031 TOM CAT
P2149 VOGUE
P2031 TOM CAT – dvě až tři poupata na silných lodyhách 70 cm délky. Květy mají
dvě řady karmínově červených okvětních lístků a smetanově žluté středy protkané světle
karmínovými, silně zmnoženými petaloidy tvořící často až bombové typy. Dokonalý
kontrast! Unikátní květy!
1 kus 210 Kč, 3/540 Kč.
P2144 TOM ECKHARDT – červeně růžové petály, středy jsou tvořeny dlouhými zlatě
oranžovými tyčinkami promíchanými s růžovými petaloidy. Vonné květy na pevných
stvolech 90 cm délky.
1 kus 180 Kč, 3/480 Kč.
P2149 VOGUE – masivní velké květy jsou bílé a růžové v delikátní barevné kombinaci,
kterou dotváří pěkně tvarované a bohaté zlatě zbarvené středy. Květy velmi příjemně
voní. Výška do 90 cm. Excelentní kultivar!
1 kus 220 Kč.
P2066 WALTER MAINS – velmi velké květy jsou červené, vnitřní petaloidy bílé
a červené, zlatě lemované. Výška 80 cm. Velmi raná. Žádaná sorta. Zlatá medaile
Americké pivoňkové společnosti.
1 kus 200 Kč, 3/540 Kč.
P2094 WHITE ANGEL – okvětí je bílé s levandulovým nádechem, střed hustý,
krémově bílý. Výborně roste a krásně voní.
1 kus 200 Kč, 3/540 Kč.
P2001 WHITE CAP – bramboříkově růžově purpurové až bramboříkově červené,
velmi pevné okvětí, ve středech jsou kontrastní zmnožené bílé tyčinky. Výška 1 metr,
skvělý habitus keře, vynikající k řezu, nádherně voní. Roste bez jakékoli opory. Zlatá
medaile Americké pivoňkové společnosti 1991. Jedna z nejlepších ve své třídě!
Fantastická odrůda!
1 kus 350 Kč.
P2058 WHITE WINGS – krémově bílé květy, světle žluté středy. Raná, výška 75 cm.
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
P2000 KOLEKCE JAPONSKÝCH PIVONĚK – 3 kusy, každá jiná, 300 Kč.
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P3009 ANIMA

P3146 ANGEL CHEEKS

BOMB PIVOŇKY
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P3145 ALERTIE

Okvětí mají velká a hladká s velmi plnými zřasenými a stříhanými středy, většinou jsou
výrazně vypouklé a hustě nahloučené nad okvětím.
P3145 ALERTIE – velmi raná pivoňka s tmavými listy a velkými, moučně růžovými
květy s hustými a vysokými bombovými středy. Výška 85 cm. Nově v katalogu.
1 kus 130 Kč, 3/350 Kč.
P3146 ANGEL CHEEKS – velmi voňavé a perfektně formálně uspořádané květy jsou
kaméliově růžové mezi bombovým středem a okvětím je apartní krémový límec. Výška
80 cm. Zlatá medaile Americké pivoňkové společnosti 2005. Fantastická pivoňka.
1 kus 240 Kč, 3/660 Kč.
P3009 ANIMA – je 80 cm vysoká a vykvétá středně raně. Květy o průměru 17 cm jsou
neónově růžové, husté kulovité středy jsou růžové a krémové. Vůně je sladce příjemná.
1 kus 150 Kč, 3/400 Kč.
P3007 AVALANCHE – sněhobílé, velmi plné voskovité květy s růžovým nadechnutím
P3007 AVALANCHE ve středech a s načervenalým ruměncem. Středně velké keře, dlouhé a pevné stonky.
Atraktivní odrůda.
1 kus 160 Kč, 3/440 Kč.
P3069 BARBERA – tmavě višňově růžová s s velmi plnými balónovými středy. Pevné
stvoly délky 80 cm.
1 kus 150 Kč, 3/380 Kč.
P3001 BELLA DONNA – světle slézově růžové, vonné květy na pevných stopkách
mají perfektní tvar se zlatě žlutými petaloidy oddělující okvětí a bombovitý střed –
sendvičová forma. Výška 1 metr. Super k řezu. Vzácná sorta.
1 kus 240 Kč, 3/660 Kč.
P3054 BIG BEN – velké květy jsou sytě karmínově červené, široké okvětí, velmi plný
střed. Odolná vůči počasí, pevné stonky, velmi silně a příjemně voní. Výška 90 cm.
1 kus 140 Kč, 3/380 Kč.
P3003 BOULE DE NEIGE – bílé plné květy s načervenalými okraji a jemnými
krémovými středy. Velmi tmavé olistění, perfektní vzrůst. Výška 90 cm.
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
P3069 BARBERA

P3003 BOULE DE NEIGE

P3054 BIG BEN
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P3001 BELLA DONNA

P3101 COMMAND PERFORMANCE
P3102 DAYDREAM
P3101 COMMAND PERFORMANCE – masivní poupata rozkvétají na stoncích
70 cm velkých do impozantních, přes 20 cm velkých květů. Barva je sytě karmínově
červená s velmi plnými květy. Na záhonech tento druh naprosto dominuje. Skvěle se
hodí k řezu. Vynikající sorta!
1 kus 250 Kč.
P3102 DAYDREAM – spektakulární forma pestře zbarvených bombkových květů.
Základní barva je bramboříkově červených okvětních petálů, středy jsou karmínově
červené s krémově žlutým promelírováním, květy jsou nad olistěním na velmi pevných
stoncích 70 cm délky.
1 kus 270 Kč.
P3008 DUCHESSE DE NEMOURS – překrásná pivoňka s velkými, plně rozevřenými
květy, zpočátku nazelenalého, později čistě bílého odstínu. Je velmi raná, vhodná k řezu,
výška 85 cm. Silně voní.
1 kus 140 Kč, 3/380 Kč.
P3059 EMPIRE STATE – obří vonné květy jsou sytě růžové, velmi plné, zvláštního
tvaru. Výškou 60 cm je vhodná i pro pěstování v nádobách. Excelentní!
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
P3103 EVENING DREAM – velmi zvláštní plnokvěté sendvičové květy. Okvětí je sytě
růžové, plné bombové středy jsou krémové s růžovou infúzí, u báze vložený, světle žlutý
kolárek. Velmi vonné květy na až 90 cm dlouhých a tuhých stoncích. Grandiózní pivoňka.
1 kus 270 Kč.
P3269 FESTIVA SUPREME – překrásná bílá bomba s perleťově bílými okvětními
lístky a s velmi hustými mušlově perleťovými středy, často s červeným ruměncem. Velmi
silné stonky, poupata v červené barvě, perfektní vzrůst. Výška 80 cm. Nově v katalogu.
1 kus 270 Kč.
P3148 HONEY GOLD – vzrušující kombinace šlehačkově bílé a medově žluté.
Mimořádná forma sladce vonných květů. Okvětí je pěkně rozprostřené, bombový střed
skvěle vystavěný, promíchaný narůžovělými petaloidy. Raná sorta, výška až 90 cm.
Impozantní odrůda!
1 kus 220 Kč, 3/320 Kč.
P3006 CHARLES WHITE – velmi plné překrásně tvarované květy se otevírají
s máslově nažloutlým středem, později jsou středy i petály čistě bílé. Vykvétá velmi brzy,
již koncem května. Květy nádherně voní. Výška 90 cm. Populární sorta.
1 kus 160 Kč, 3/440 Kč.
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P3014 IMMACULEE

P3264 CHEDDAR CHEESE
P3149 LADY LIBERTY
P3264 CHEDDAR CHEESE – Smetanové vnější okvětní lístky, hustě nahloučené
bombové petaloidy jsou sytě žluté jako barva sýra čedar. Květy jsou až 18 cm velké,
slabě voní a jsou po 2-3 na pevných stoncích. Výška 90 cm. Unikátní novinka.
1 kus 260 Kč.
P3014 IMMACULEE – velké mléčně bílé květy, velmi husté krémové petaloidy.
Tvarově je na rozhraní mezi japonským a bombovým typem. Výška 80 cm.
1 kus 150 Kč, 3/420 Kč.
P3015 INSPECTEUR LAVERGNE – rudě červené květy jsou plně rozevřené, vnější
okvětní plátky jsou oválné, překládané, vnitřní menší, husté a třepenité. Výška 70 cm.
1 kus 150 Kč, 3/420 Kč.
P3018 KARL ROSENFIELD – mohutně rostoucí trvalka výšky a šířky 90 cm. Listy
jsou tmavě zelené s načervenalým povrchem, velké květy jsou velmi bohaté temně rudé
se sametovým vzhledem.
1 kus 110 Kč, 3/300 Kč.
P3018 KARL ROSENFIELD
P3265 KELWAY’S LOVELY – jasně lososově růžové květy s nádechem smetanově růžové.
Velmi velký, masivní a úhledně uspořádaný květ. Jedena z nejlepších pivoněk. Výška 90 cm.
1 kus 220 Kč.
P3072 LADY ANNA – lososově růžová až slézově růžová, okvětí je tmavší, homolově
vystavěný hustý střed je světlejší. Neobvyklá dvojtónový kultivar. Výška 90 cm.
Pěkná pastelová barva. Exkluzivní!
1 kus 240 Kč.
P3149 LADY LIBERTY – romantická kombinace orchideově růžového okvětí
a krémově meruňkového bombového středu. Perfektně olistěné keře a pevné, 90 cm
dlouhé stonky podtrhuje ještě delikátní vůně. Vynikající k řezu!
1 kus 180 Kč, 3/480 Kč.
P3270 LANCASTER IMP – mléčně bílá voňavá bombka s kompaktními květy na
pevných stoncích nad listovím. Výška 80 cm. Nově v katalogu.
1 kus 210 Kč, 3/570 Kč.
P3265 KELWAY’S LOVELY
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P3015 INSPECTEUR LAVERGNE

P3005 LAVON
P3051 LAURA DESSERT P3061 MONSIEUR MARTIN CAHUZAC
P3051 LAURA DESSERT – krémově bílé petaloidy, žlutý střed. Výška 85 cm, pevné
stonky. Vzácná a ceněná varieta.
1 kus 160 Kč, 3/440 Kč.
P3005 LAVON – velmi plné, středně růžové květy s příjemnou vůní mají vložený
prominentní středový žlutý kolár. Dlouhé a pevné stonky s přes 20 cm velkými květy,
velmi vhodná k řezu. Exkluzivní pivoňka!
1 kus 240 Kč.
P3020 L`ECLANTANTE – tmavě třešňově červené květy. Výborně se hodí k řezu,
pevné stonky. Voní, výška 80 cm.
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
P3021 MADAME CALOT – velmi pěkně rostoucí a bohatě olistěná trsnatá pivoňka se
světle růžovými, plnými květy. Výška 75 cm.
1 kus 150 Kč, 3/400 Kč.
P3022 MADAME EMILE DEBATENE – vonné, velké a velmi plné květy jsou sytě
P3156 MY LOVE
růžové. Odrůda je velmi raná, bohatě kvete, výška 80 cm.
1 kus 140 Kč, 3/380 Kč.
P3024 MONSIEUR JULES ELIE – velmi plné a těžké květy jsou sytě růžové, jemně
voní. Výška až 90 cm.
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
P3061 MONSIEUR MARTIN CAHUZAC – květy mají velmi zvláštní kaštanově
karmínový odstín s černou lesklou texturou, květy nevoní. Vytváří středně velké keře
s pevnými lodyhami. Mysterijní sorta!
1 kus 140 Kč, 3/380 Kč.
P3156 MY LOVE – poměrně nová odrůda s velmi pěknými kulatými okvětními lístky.
Květina se otevírá v perleťově růžovém tónu a po otevření se barvy mění směrem k bílé.
Bohatě kvete na pevných 90 cm dlouhých stoncích. Grand šampión výstav.
1 kus 200 Kč, 3/540 Kč.
P3022 MADAME EMILE DEBATENE
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P3152 PINK CAMEO

P3157 PETTICOAT FLOUNCE
P3077 SOLANGE
P3151 PECHER – pěkně vonné, měkce růžové květy mají krémový nádech a lehký,
karmínově červený postřik. Výška 65 cm.
1 kus 130 Kč, 3/350 Kč.
P3157 PETTICOAT FLOUNCE – jemně zřasené měkce lososově růžové bombovitě
tvarované voňavé květy. Na úpatí centrálních petalů mají krémově žluté chomáče.
Vynikající řezaná květina. Výška 85 cm, kvete raně nad sytě tmavě zelenými listy. Velmi
atraktivní kultivar.
1 kus 240 Kč.
P3152 PINK CAMEO – překrásné a velké květy mají pevné, kaméliově růžové okvětí,
středy jsou magentově růžové, prokládané. Voní jen nepatrně, výška 80 cm. Skvělá barva!
1 kus 180 Kč, 3/480 Kč.
P3055 PRESSIDENT TAFT – elegantní a velmi plné květy jsou jahodově růžové
s lososovými petaloidy. Výška 85 cm. Úplné umělecké dílo.
1 kus 200 Kč, 3/540 Kč.
P3055 PRESSIDENT TAFT P3153 PURPLE SPIDER – fuchsiově purpurové květy se světle růžovou ořízkou petálů
a bomb středů s bílými problesky. Perfektní nová barva! Výška 80 cm.
1 kus 220 Kč, 3/600 Kč.
P3028 RASPBERRY SUNDAE – růžově melírované plné květy mají krémový
podklad, při okrajích jsou červeně stříkané. Nádherně voní. Super k řezu. Výška 90 cm.
Excelentní sorta! Snad nejlepší pivoňka!!! Zmrzlinový tvar.
1 kus 180 Kč, 3/480 Kč.
P3104 RED CHARM – brunátně rudé květy vynikající substance a sametové textury
s velmi plnými středy, klasická bombka dokonalého tvaru. Výška 90 cm. Impozantní
pivoňka! Skvělá k řezu. Zlatá medaile Americké pivoňkové společnosti.
1 kus 240 Kč, 3/660 Kč.
P3077 SOLANGE – velmi plná krémová s lososovým nádechem, světle šarlatové
žilky. Výška 85 cm. Plně se vyvíjí za slunného počasí.
1 kus 140 Kč, 3/380 Kč.

P3097 SORBET
P3267 SUSIE Q
P3097 SORBET – tříposchoďové květy, spodní patro okvětních lístků je sytě růžové,
střední potom pastelově krémové a horní patro světle růžové. Květy připomínají
sendvič. Výška 90 cm. Příjemně voní. Nutno mít na zahradě!
1 kus 150 Kč, 3/400 Kč.
P3267 SUSIE Q – kratší robustní stonky se středně růžovými plnými květy. Excelentní
kontrast svěže vybarvených květů a temně zelených listů. Výška 70 cm.
1 kus 220 Kč.
P3268 SWEET SIXTEEN – delikátní, jemně vonné květy jsou tvořeny jednou až
dvěma řadami růžových a smetanově míchaných okvětních lístků, karafiátově růžový
bombový střed je proložený lososově zbarvenými metaloidy – všechny velmi formálně
uspořádané. Výška 70 cm. Famózní sorta!
1 kus 200 Kč, 3/540 Kč.
P3032 TOP BRASS – velmi husté homole jsou tvořeny z bílým petálů proložených
žlutými petaloidy. Výška 70 cm. Nádherný kultivar!
1 kus 160 Kč, 3/440 Kč.
P3158 WHITE TOWERS – zbrusu nová forma, kterou si nenechejte ujít. Lesklá textura
velmi plných až věžovitě tvarovaných čistě bílých květů, tyčících se nad pěknými,
tmavě zelenými listy, dotváří celkový vynikající zahradní efekt. Má nádhernou, až příliš
svůdnou vůni.
1 kus 160 Kč, 3/440 Kč.
P3154 WHOPPER – živě růžové květy jsou velmi velké s vysoko navršeným bombovým
středem s jemně krémovým namícháním. Pěkně a silně voní. Výška 1 metr. Bomba!
1 kus 220 Kč, 3/600 Kč.
P3163 WINE RED – zajímavě tvarované květy kulovitého tvaru jsou bomb sasankovité,
netradiční je i rubínově vínový odstín všech petálů. Pevné lodyhy délky 60 cm. Naprosto
neznámá a velmi atraktivní sorta!
1 kus 180 Kč, 3/480 Kč.
P3000 KOLEKCE BOMBOVÝCH PIVONĚK – 3 kusy, každá jiná, 300 Kč.
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P4038 ALBA PLENA

PIVOŇKY LÉKAŘSKÉ

Květy jsou jednoduché i plné se širokými okvětními petály. Pocházejí z pivoňky
lékařské – paeonia officinalis. Jsou nižší a velmi rané. Dříve se pěstovaly ve více než
100 odrůdách, jejich obliba poslední dobou narůstá. Jsou to nejméně náročné trvalky.
P4038 ALBA PLENA – pivoňka lékařská plná – čistě bílé, plné a vonné květy. Velmi
dlouho kvete. Výška 80 cm. Žádaná.
1 kus 180 Kč, 3/480 Kč.
P4156 MOLLIS – jednoduše kvetoucí forma se slézově levandulovými květy se žlutými
středy. Velmi atraktivní. Výška 70 cm.
1 kus 160 Kč, 3/440 Kč.
P4039 ROSEA PLENA – pivoňka lékařská plná – trsnatá trvalka výšky a šířky 70-80
cm. Je dlouhověká a má úhledné listy dělené do široce vejčitých úkrojků a plné, masitě
růžové květy se zvlněnými korunními plátky.
1 kus 130 Kč, 3/350 Kč.
P4041 RUBRA PLENA – červená plnokvětá forma pivoňky lékařské. Husté trsy výšky
a šířky okolo 75 cm jsou tvořené úhlednými tmavě zelenými listy a pevnými lodyhami
P4000 KOLEKCE LÉKAŘSKÝCH PIVONĚK s plnými karmínově červenými květy.
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
P4000 KOLEKCE LÉKAŘSKÝCH PIVONĚK – 3 kusy, každá jiná, 300 Kč.

ATYPICKÉ A BOTANICKÉ ODRŮDY PIVONĚK

P6117 CYTHEREA

P6116 CANDY STRIPE

Tato skupina zahrnuje odrůdy botanické a mezibotanické, odrůdy jednoduché a zakrslé. Jsou
velmi odolné a od ostatních pivoněk se odlišují v mnoha znacích – jiné listy, odlišné květy,
zajímavý tvar habitusu, rozdílná doba kvetení a tím i různé způsoby užití – do skalky či do nádob.
P6116 CANDY STRIPE – velké květy jsou dětsky růžové se záplavou růžově a červeně
karmínových pruhů a stříkanců. Hedvábné plátky s barevnými vzory vytváří romantické
odstíny umocněné podmanivou ovocnou vůní. Skvělá k řezu, skvělá na záhoně.
Nádherný a nový typ pivoňky. Výška až 90 cm. Úžasná novinka.
1 kus 600 Kč.
P6117 CYTHEREA – báječný paeonia Albiflora x lobata hybrid s poloplnými květy
v jasném karmínově růžovém tónu se širokými petály, středy jsou husté, jasně žluté.
Výška 65 cm. Vynikající do záhonů. Skvělá barva.
Nositel Zlaté medaile Americké pivoňkové společnosti 1980.
1 kus 160 Kč, 3/440 Kč.

P6164 GREEN HALO
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P6113 EARLY SCOUT
P6118 GREEN LOTUS
P6160 DANCING BUTETTERFLY – jednoduché květy jsou fuchsiově růžově
purpurové s malými žlutými středy. Velmi bohatě kvetoucí keře rozkvétají až na konci
pivoňkové sezóny. Výška i šířka okolo 50 cm. Široké uplatnění.
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
P6113 EARLY SCOUT – nádherný paeonia x smoutii hybrid mezi paeonia lactiflora
a „koprovou pivoňkou“ paeonia tenuifolia. Jednoduché květy jsou sytě červené, malý žlutý
nahlučený střed, listy jsou úzce kopinaté, ale ne koprovité!! Výška 50 cm. Kvete velmi,
velmi raně! Novinka do skalky! Zlatá medaile Americké pivoňkové společnosti 2001.
1 kus 110 Kč, 3/300 Kč.
P6118 GREEN LOTUS – typ kaktusově jiřinkové pivoňky, úžasné zelinkavé, 13 cm
velké květy s vápeně bílými pruhy s měkce růžovým kontúrkami, středy jsou zlatě žluté.
Mírné voňavé květy jsou exoticky zřasené. Výška 80 cm. Totálně unikátní novinka!
1 kus 160 Kč, 3/440 Kč.
P6164 GREEN HALO – unikátní kousek z roku 1995. Její květy zprvu vypadají jako
zmačkaný list papíru a rozevřou se do nepravidelně potrhaných okvětních plátků. Při
rozkvětu jsou světle nazelenalé a dozrávají do bílé s pastelově růžovým proužkem a bohatou
korunkou žlutých tyčinek uprostřed. Každý květ je jiný a celkově odrůda připomíná vetřelce
z jiného vesmíru. Vykvétá od konce května na kratších stoncích o výšce kolem 60-70 cm,
které drží pěkně vzpřímeně a není potřeba je vyvazovat. Extraterrestrial – mimozemská!
1 kus 450 Kč.
P6092 LITTLE MEDICINEMAN – jednoduché sasankovité květy se zmnoženými
okvětními lísty barvy nachově růžové až bramboříkově zbarvené. Výška 80 cm. Může
se pěstovat též jako terasovitá v nádobách.
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
P3271 RASPBERRY ICE – malinově růžové květy s malinovými a stříbřitě bílými
petaloidy tvořící nádherný hustý bombový střed. Výška 90 cm. Silně voní a kvete velmi
raně. Naprosto unikátní kousek! Nově v katalogu.
1 kus 350 Kč.
P6161 SEA SHELL – pastelově růžové jednoduché šípkovité květy, žluté středy. Výška 90 cm.
Pevné a vzpřímené stvoly. Elegantní sorta. Zlatá medaile Americké pivoňkové společnosti 1990.
1 kus 150 Kč, 3/400 Kč.
P6162 TWITTERPATED – lasturově růžová sasankovité květy jsou malinově
a jahodově stříkané, velmi exotické. Výška 90 cm. Unikátní kultivar.
1 kus 350 Kč.
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P5158 BORDER CHARM

MEZIDRUHOVÉ ODRŮDY PIVONĚK

Velmi populární a perspektivní hybridy mezi bylinnými typy pivoněk a dřevitými
pivoňkami, a mezi botanicky vzdálenými typy. Tyto rostliny (ITOH hybridy) vytvářejí
nádherné keře s nenapodobitelným habitusem a skvělým olistěním. Jsou vysoké okolo
50-60 cm a poněkud širší 80-100 cm, velké a málo barevně obvyklé květy nesou
polozdřevnatělé stonky. Jsou velmi otužilé a nejlépe se vyjímají na slunném stanovišti
jako solitéry a nebo i v záhonových rabatech.
P5164 ALL THE JAZZ – itoh hybrid – velmi plné a vonné květy jsou krémové,
meruňkově nasáklé s vínovým postřikem. Nádherný habitus s výškou 50 cm. Kvete velmi
dlouho. Jedna z nejvíce unikátních pivoněk. Novinka na Chelsea Flower Show 2019.
1 kus 800 Kč.
P5070 BARTZELLA – velmi plné a velké květy jsou sytě zlatě žluté s malými
oranžově červenými středy. Mezidruhový Itoh hybrid mezi dřevitou pivoňkou paeonia
suffruticosa a pivoňky bělokvěté paeonia lactiflora. Dělá nádherné keře s pěkně
tvarovanými listy, výška 80 cm. Parádní pivoňka.
1 kus 270 Kč.
P5158 BORDER CHARM – raná a velmi zdravě rostoucí s citrónově žlutými květy,
nádherně tvarovanými středy s malými červenými znaky. Itoh hybrid pivoňky bělokvěté
paeonia lactiflora x žlutý lutea hybrid „Alice Harding“. Výška 60 cm. Famózní novinka.
P5122 CALLIES MEMORY 1 kus 450 Kč.
P5122 CALLIES MEMORY – itoh hybrid s krémově žlutými květy s tmavě červeným
flambováním směrem ke kaštanově zabarvenému srdci květů. Na okrajích petálů jsou
trochu více červené. Produkuje dostatečně dlouhé stonky pro řezání. Výška 90 cm.
1 kus 500 Kč.
P5119 CANARY BRILLIANTS – itoh hybrid s poloplnými až plnými, meruňkově
žlutými květy na dlouhých stoncích. Výška 70 cm. Fantastická pivoňka.
1 kus 400 Kč.
P5120 CORA LOUISE – poloplný až plný itoh hybrid v bílém provedení s narůžovělou
infúzí a výrazným, temně karmínovým středem a kontrastním žlutým pylem. Výška 90 cm.
1 kus 400 Kč.
P5005 FIRST ARRIVAL – tento itoh hybrid brzy rozkvítá 20 cm velkými poloplnými,
levandulově růžovými květy, okolo zlatě žlutých tyčinek se záhy vybarvují středy brusinkově
fialového tónu. Tmavě zelené listoví, květy sladce voní a hodí se k řezu. Výška okolo 80 cm.
1 kus 450 Kč.
P5123 GARDEN TREASURE – itoh hybrid – velké žluté poloplné, až 20 cm velké
květy se podobají plně rozvitým květům růží. Květy mají světle šarlatovou hvězdicí ve
svých středech a otevírají se na dobu dvou týdnů vysoko nad tmavě zelenými listy, které
vydrží dlouho do podzimu. Rychle rostoucí trvalka má velmi rozkladitý habitus. Byla
P5119 CANARY BRILLIANTS oceněná zlatou medailí Americké pivoňkové společnosti a Cenou zásluh o krajinu. Zlatá
medaile Americké pivoňkové společnosti 1996. Mimořádná sorta!
1 kus 500 Kč.

P5120 CORA LOUISE

P5166 SCARLET HEAVEN
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P5123 GARDEN TREASURE

P5121 JULIA ROSE
P5165 PINK DOUBLE CANDY
P5121 JULIA ROSE – při otevření jsou poloplné květy třešňově červené, ale záhy
přecházejí do karmínově růžového odstínu s meruňkovým a broskvovým promícháním
až melírováním. Výška 80 cm. Čarokrásný itoh hybrid. Luxusní sorta.
1 kus 450 Kč.
P5003 PASTEL SPLENDOUR – itoh hybrid – smetanové bílé květy jsou napité
měkce růžovými vnějšími okraji, zatímco rudá oka na žlutém podkladě obklopují
tyčinky. Barva květů se postupně mění, jak květy dospívající. Ideální pro venkovské
zahrádky, příjemná je i jako řezná květina. Výška a šířka 90 cm. Je opravdu vynikající.
1 kus 450 Kč.
P5004 PINK ADOUR – krásně formované květy s bohatou substancí jsou sytě karmínově
růžové až bramboříkově růžové, příjemně voní. Výška 70 cm a šíře do 90 cm. Nádhera!
1 kus 450 Kč.
P5165 PINK DOUBLE CANDY – itoh hybrid – velké, voňavé, poloplné až plné květy
v podmanivém odstínu fialové růžové rozkvétají v hojnosti nad kompaktním listovím. Barva zesiluje
směrem k základně každého květu se zlatými středy jsou podobné květům kamélií. Extra novinka!
1 kus 700 Kč.
P5124 PRAIRIE CHARM – ve středu sezóny kvetoucí itoh hybrid s poloplnými,
jasně jantarově žlutými květy, které mají velký, tmavě červeně vínový střed obklopený
prominentní seskupením krémově bílých a zelených chomáčů. Výborné pěstitelské
vlastnosti. Velmi atraktivní rostlina pro vaši zahradu. Americký grand šampión
národních výstav. Cena zásluh o krajinu 2009. Vynikající!
1 kus 450 Kč.
P5166 SCARLET HEAVEN – tento itoh hybrid je překrásný úspěchem mezi čistě
červenými odrůdami. Pojmenována byla Šarlatové nebe a přináší opravdu zářivou, až
žhnoucí červenou barvu jednoduchých květů s bohatými středy žlutých tyčinek. Dospělé
rostliny tvoří husté trsy o výšce a šířce kolem 70-100 cm. Excelentní novinka!
1 kus 500 Kč.
P5167 SCRUMDIDDLYUMPTIOUS – ačkoli se může zdát, že tento itoh hybrid má trochu
hloupé jméno, tato elegantní pivoňka je něco jiného než to. Je považována za jednu z nejkrásnějších
ve své kategorii a je vyhledávána zahradníky a profesionály pro své 15 cm velké květy
připomínající staré anglické růže. Květy jsou bohatě krémově bílé, velmi plné s červenajícími,
měkce růžovými okraji. Výška 70 cm. Je to výjimečná vysoce dekorativní novinka.
1 kus 800 Kč.
P5042 YELLOW CROWN – mezidruhový hybrid mezi dřevitou pivoňkou paeonia
suffruticosa a pivoňky bělokvěté paeonia lactiflora. Poloplné až plné, středně velké květy
jsou jasně žluté s několika červenými žilkami. Zakrslá forma, výška 50 cm. Nádhera!
1 kus 500 Kč.
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P5005 FIRST ARRIVAL
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P8002 KIEV

P8008 DUBLIN

PIVOŇKY NA TERASY
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A0072 BURGUNDY RED

P8001 ATHENS

Tyto balkónové či terasové pivoňky (patio hybridy) jsou speciálně vyšlechtěné
a vyselektované k pěstování v nádobách, v e kterých dobře rostou a bohatě kvetou.
Samozřejmě je lze pěstovat i na okrajích záhonů či pivoňkových rabatech v umístění
před vyššími odrůdami. Výška 50-60 cm. Novinky.
P8001 ATHENS – poloplné květy japonského typu mají krásnou, pastelově růžovou
barvu, velmi silné stonky.
1 kus 160 Kč, 3/440 Kč.
P8008 DUBLIN – čistě bílá sasankovitá s bohatými zlatě žlutými středy, velké apartní květy.
1 kus 170 Kč, 3/460 Kč.
P8002 KIEV – je jasně růžová, směrem ke středu květu světlejší, a ve středech je
krémová. Silné stonky, odolná květina.
1 kus 160 Kč, 3/440 Kč.
P8003 LONDON – květy jsou purpurově červené barvy. Produkuje dostatek plných
květů o průměru až 15 cm, výška 50 cm, voní.
1 kus 170 Kč, 3/460 Kč.
P8004 MADRID – nádherné květy jsou zářivé bílé s plným krémovým sasankovitým
P8003 LONDON středem, velmi zdravá.
1 kus 160 Kč, 3/440 Kč.
P8005 MOSCOW – vnější okvětní plátky jsou velké, široké, uspořádané v několika řadách.
Nádherná, nízká odrůda má šarlatově červenou barvu. Průměr plných květů je až 10 cm.
1 kus 160 Kč, 3/440 Kč.
P8006 OSLO – jednotlivé květy mají okrouhlý tvar, jsou tmavě růžové barvy se zlatým
středem. Typ japonské pivoňky.
1 kus 160 Kč, 3/440 Kč.
P8007 ROME – perfektní, plné květy typu bomb jsou levandulově vínové barvy, kvete později v červnu.
1 kus 170 Kč, 3/460 Kč.

A0001 AUGUST LIGHT

A0002 BRESSINGHAM BEAUTY

ČECHRAVY ARENDSOVY

Latimsky astilbe arendsii – vzrůstné, k řezu a k sušení. Kvetou brzo, v červenci-srpnu.
A0003 AMETHYST – ametystově purpurová, výška 1 metr.
A0001 AUGUST LIGHT – sytě rumělkově červená, výška 80 cm. Super!
A0002 BRESSINGHAM BEAUTY – jemně větvené, zašpičatělé růžové laty na až
1 metr dlouhých, silných lodyhách.
A0072 BURGUNDY RED – burgundsky červená.
A0005 CATTLEYA – výška 55 cm, jemně orchideově růžová.
A0013 HYAZINTH – šeříkově růžová, členitá. Výška 90 cm.
A0108 PAUL GAARDER – nádherné opeřené šarlatově červené vzpřímené načechrané
květy na štíhlých stoncích nad lesklými, hustými kapradinovými shluky mladých listů
prodchnutých rubínovými odstíny. Výška 60-70 cm. Novinka.
A0056 SPARTAN – temně rudá, ranější, výška 80 cm.
A0017 WEISSE GLORIA – krémová s růžovou, výška 55 cm.
A0041 ZUSTER THERESA – pastelově růžová, výška 65 cm.

A0005 CATTLEYA

ČECHRAVY

Čechravy, latinsky astilbe – jsou plně mrazuvzdorné trvalky pěstované pro husté laty květů, které
se hodí pro řez, sušení, vypadají vysoce dekorativně na záhonech – před květem i po odkvětu, ba
dokonce i přes zimu. Jsou vhodné pro různé typy zahrad – do záhonů či zákoutí, na skalky či obruby,
nádherné jsou rovněž v nádobách. Vyžadují vlhčí a bohatou půdu, velmi dobře snáší stín. Kvetou od
konce jara přes celé léto. Sází se 10 cm hluboko. Posíláme kořenové sazenice, které vám již letos
pokvetou. Nabízíme pět typů čechrav – arendsii, chinensis, japonica, simplicifolia a thunbergii, které
se od sebe liší stavbou květů, olistěním, výškou a dobou kvetení. Navzájem se však vhodně doplňují.
Jednotná cena všech čerchrav (MIMO SPECIÁLNÍCH NOVINEK) je:
P8004 MADRID 1 kus od druhu 45 Kč, 3 kusy od druhu 120 Kč.

P8005 MOSCOW

P8006 OSLO
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A0110 VERONICA KLOSE

A0023 BREMEN
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A0059 PURPLE GLORY

ČECHRAVY ČÍNSKÉ

Astilbe chinensis – méně vzrůstné, do skalky. Kvetou později v červenci-září.
A0059 PURPLE GLORY – sytě purpurová, výška 70 cm.
A0110 VERONICA KLOSE – je nádherná čechrava kvetoucí sytě růžově purpurovou
barvou. Její květy jsou uspořádané v chocholíkovitých soukvětích, které převyšují listy.
Výšky 40 cm. Novinka.

ČECHRAVY JAPONSKÉ

Astilbe japonica – polovzrůstné, k řezu a dekoracím. Kvetou červen-srpen.
A0023 BREMEN – tmavě růžová, hustá, výška 50 cm.
A0027 MEINZ – velmi tmavě růžová, bohatá, výška 50 cm.
A0030 QUEEN OF HOLLAND – bílá, subtilní, výška 60 cm.
A0000 SMĚS ČECHRAV – 3/120 Kč, 5/180 Kč.
A0027 MEINZ

ČECHRAVY SPECIÁLNÍ NOVINKY

Skvělé kultivary uvedené na trh v posledních létech univerzálního použití.
1 kus od druhu 60 Kč, 3 kusy od druhu 160 Kč.
A0101 BLACK PEARLS – silně rostoucí čechrava čínská s velmi tmavými a hustými
listy a bohatým květenstvím temně purpurových květů na silných stoncích. Výška 70
cm. Super i k řezu.
A0113 COLOR FLASH – brilantní zelené jarní listy postupně vyzrávají do směsi
vínové, fialové a zelené v létě. Na podzim se listy opět promění do odstínů zlata,
pomeranče a mahagonu. Světle růžové květy kvetou nad listy. Výška 45 cm. Neustále se
měnící senzační barva listů! Extra novinka.
A0114 COLOR FLASH LIME –
tento výběr tvoří porost kapraďovitých
listů, které začínají jako jasně žluté na jaře, později blednou do šartresky zeleného
odstínu, aby na podzim získaly kaštanově hnědý červený přeliv. V letním slunovratu se
objevují opeřené karmínově růžové chocholy. Výška 50 cm. Unikátní novinka.

A0116 KEY WEST
A0102 DELFT LACE
A0112 DRUM AND BASS
A0102 DELFT LACE – tato nádherná japonská trvalka má masivní chomáče
krajkových, temně modrozelených voskovitých listů s načervenalým nádechem.
Červené stonky nesou sytě lososově červená poupata, které se začátkem léta otevírají
do jemné meruňkově růžových hustých květenství. Výška okolo 70 cm. Nádherná
pestrobarevná novinka.
A0112 DRUM AND BASS – hustý koberec kapraďových listů doplňují krásné opeřené
chocholy jasně neónově růžových květů. Kompaktní, polo trpasličí odrůda, která je
velmi odolná a odolná proti škůdcům. Roste do výšky 40-50 cm. Novinka.
A0116 KEY WEST – astilbe simlicifolia – druh charakterizovaný lesklými, středně
zelenými listy s jemným vínovým přelivem. Rostliny tvoří kompaktní mohyly,
které vypadají dobře i bez květů. Červené poupata se otevírají v růžové, otevřené
trojúhelníkové chocholy na červených stoncích. Výška 50 cm. Novinka.
A0107 RASPBERRY – odrůda vyniká nízkým a kompaktním vzrůstem a velkým
množstvím hustých květních klasů s nádhernou malinovou barvou i vůní. Díky
nižšímu vzrůstu je vhodná také do nádob. Výška 60 cm.
A0109 SPOTLIGHT – vzpřímený a silný rostlinný habitus s lesklými tmavě zbarvenými
listy a nad nimi v silném a nádherném kontrastu světle pastelově růžové květy. Dlouhé
období květu, vykvétá velmi raně. Výrazná nová odrůda.
A0111 VISION IN WHITE – je robustní rostoucí výběr, který produkuje spoustu velkých,
krémově bílých trojúhelníkových načechraných chocholů. Výška 50-60 cm. Novinka.
A0115 WONDERFUL DAY – široce zpeřené a husté, karáfiátově růžové vhocholy na
dlouhých stoncích až 60 cm délky. Naprosto úžasná barva! Novinka.
A0117 YOUNIQUE SALMON – načechrané květy jsou lososově růžové – jak
z cukrové vaty – s pistáciově zeleně zabarvenými poupaty. Nejnovější průlom v sérii
Younique. Výška okolo 50 cm. Novinka.
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F0008 BRIGHT EYES

F0004 BLUE BOY
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F0036 ÚSPĚCH

F0021 LILAC TIME

FLOXY – PLAMENKY

Protože floxy jsou u nás oblíbenou květinou, nabízíme vám nové odrůdy plamenky
latnaté – latinsky phlox paniculata s pestře vybarvenými květy stálých barev. Plně
mrazuvzdorná trvalka s pětičetnými květy uspořádaných v kuželových květenstvích.
Vykvétají v létě. Milují slunce a polostín, výživnou půdu s obsahem rašeliny.

STANDARTNÍ ODRŮDY FLOXŮ

Odrůdy, které pěstovaly již naše babičky. Při dobrých podmínkách dosahují výšky okolo 80
cm, později i více při šířce keře 60-80 cm. Hodí se výborně k řezu. Kvetou v červenci-září.
1 kus 35 Kč, 3 kusy od druhu 95 Kč, 5/150 Kč.
F0001 AMETHYST – nádherné ametystově fialové květy, světlejší středy.
F0004 BLUE BOY – modrofialové květy, velmi efektní. Výška 60 cm.
F0005 BLUE PARADISE F0005 BLUE PARADISE – sytě fialovomodré květy s purpurovými středy. Výška 1 metr, voní.
F0008 BRIGHT EYES – světlounce růžové květy, červené středy.
F0012 DAVID – čistě bílé květy, odolná vůči padlím, voní. Výška 75 cm.
F0020 LAURA – purpurové květy s kontrastními bílými středy. Výška 50 cm.
F0021 LILAC TIME – šeříkově levandulové květy.
F0062 NICKY – sytě purpurově červený.
F0024 ORANGE PERFECTION – lososové květy s oranžovým tónem, tmavé středy.
F0066 PINKY HILL – světle pastelově růžový. Nádherná.
F0027 RIJNSTROOM – růžovofialové květy. Výška 1 metr. Novinka
F0036 ÚSPĚCH – lila modré, bíle melírované květy s bílým středem, výška 75 cm.
F0038 WINDSOR – mandarínkově oranžová, výška 75 cm.
F0000 SMĚS VYŠŠÍCH PLAMENEK – 5/150 Kč, 10/280 Kč.

F0066 PINKY HILL

F0027 RIJNSTROOM

OSVĚDČENÉ ODRŮDY FLOXŮ

Při dobrých podmínkách dosahují výšky okolo 80 cm, později 1-1,2 metru při šířce keře
60-80 cm. Hodí se výborně k řezu. Kvetou v červenci-září.
1 kus 45 Kč, 3 kusy od druhu 120 Kč, 5/180 Kč.
F0043 CANDY FLOSS – nádherná pastelově růžová sorta. Kvalitní sorta.
F0127 BRILLIANT EYE – kontrastní vybarvení květů, které jsou světle růžové
a v jejich středech vynikají tmavá, purpurová očka. Výška 70-80 cm.
F0060 FERRIS WHEEL – jahodově růžový, malinové oko. Novinka.
F0031 LAVANDELWOLKE – bílá s lilavým přelivem. Výška 120 cm, ranější.

F0038 WINDSOR
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F0000 SMĚS VYŠŠÍCH PLAMENEK
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F0111 RED RIDDING HOOD

F0110 RAVING BEAUTY
F0071 JULIGLUT
F0071 JULIGLUT – dosahuje průměrné výšky okolo 90 cm. Zajímavá je svými sytě
karmínově červenými květy s mírně tmavšími středy.
F0110 RAVING BEAUTY – novější holandský kultivar s velmi sytou barvou květů
– chlubí se jedinečným purpurově růžovým odstínem, který je prostě ohromující.
Univerzální užití! Výška 70 cm. Nově v katalogu.
F0111 RED RIDDING HOOD – Červená Karkulka je nižší odrůda se zářivě červenými,
voňavými květy. Uspořádané jsou ve vrcholové latě, jež může čítat až 25 květů. Roste
vzpřímeně do výšky kolem 40 cm a kvete od července do srpna. Je velmi vhodná pro
pěstování v nádobách, ale skvěle se vyjímá i na okrajích záhonů. Novinka. do srpna.
F0067 SHERBET BLEND – krémově žluté květy, růžové líčko, zelené okraje petálů,
purpurové listeny. Výška 70 cm.
F0126 STARS AND STRIPES – robustní, 90 cm dlouhé stonky drží velká okvětí měkce
růžových vonných květů s kontrastními rubínově červenými očky, okvětní lístky jsou po
okrajích červeně postříkané. Každého zaujme na první pohled. Novinka.
F0117 ANASTASIA
F0035 STARFIRE – krvavě červená, výška 1 metr.
F0112 THE KING – bohaté, královsky fuchsiově fialové květy kvetou celé léto a jeho
vůně se nese v širokém okolí. Výška 60 cm. KRÁL má největší květy ze všech floxů,
je prostě nádherný! Novinka.

NOVÉ ODOLNÉ ODRŮDY FLOXŮ

Mají univerzální užití, odolné vůči suchu a plísni šedé, hodí se výborně jak k řezu, tak
i jako hrnkové kultury. Kvetou v červenci-září.
1 kus 60 Kč, 3 kusy od druhu 160 Kč, 5/250 Kč.
F0116 ALEXANDRA – nádherné, jasně růžové květy s kontrastními bílými středy
kvetou od léta až do podzimu, květy vydávají nádhernou sladkou vůni a přitahují
opylovače. Rezistentní na nemoci. Výška 80 cm. Parádní novinka.
F0117 ANASTASIA – dělá poněkud kratší, ale široké květinové laty složené z voňavých,
měkce růžových květů s centrálními hvězdicovitými bílá očky s rozmazanými paprsky. Kvete
F0035 STARFIRE od konce června do konce srpna. Pevné stonky dosahují 80-90 cm výšky. Nádherná novinka.

F0126 STARS AND STRIPES

F0112 THE KING
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F0119 COOL WATERS
F0123 FRECKLE RED SHADES
F0118 AUTUMN JOY
F0118 AUTUMN JOY – tento jedinečný vysoký phlox mění barvu z odstínů fialové
s modrými pruhy na růžovou. Výška až 90 cm, šířka keře 45 cm.
Velmi originální vícebarevná mystická a vonná odrůda! Podle slunce mění barvu
jak chameleón. Novinka.
F0119 COOL WATERS – velké masy voňavých, růžových, lilavých a bílých kvítků
tvoři nádherné laty délky 80-90 cm. Vynikající odrůda s kompaktní formou a odolností
proti plísním s úžasným větvením. Výška do 90 cm. Špičková novinka.
F0120 CREME DE LA CREME – krémově bílé a ruměncově růžové okvětní lístky drží
svou barvu a jsou zaklesnuté do sebe tak pevně, každý z nich odmítá zvadnout, dokud celý
květ clustru nedokvete. Jednotlivé květy se rozvinou už jako poupě, takže vizuálně vytvářejí
velmi husté laty. Rychle rostoucí, voňavý a bohatě kvetoucí flox. Bizarní novinka.
FRECKLE FLOXY – jedny z nejvíce excentrických pihovatých trvalek.
F0121 FRECKLE BLUE SHADES – bílá s fialovým nepravidelným žíháním, které
navečír Večer nebo polosvětlové pomlčky zmodrají. Výška 70-90 cm. Novinka.
F0122 FRECKLE PINK SHADES – bílé květy s horce růžovými čmouhami v několika
odstínech. Výška 80 cm. Novinka.
F0123 FRECKLE RED SHADES – bílý základ s bohatým překrytím několika
červenými odstíny. Výška 80 cm. Novinka.
F0113 GOLIATH – phlox amplifolia – fialové kvítky s bílými hvězdicovými očky
tvoří obrovské květinové hlavy dvakrát větší než tradiční vysoké floxy. Pozor – vytváří
velmi vysoké keře – až 1 metr vysoké! Květy jsou voňavé a na slunci neblednou.
Odolnost proti plísním. Brilantní novinka.

F0120 CREME DE LA CREME

F0121 FRECKLE BLUE SHADES

F0113 GOLIATH

F0067 SHERBET BLEND
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F0124 GREEN EXPECTATIONS

F0115 YONIQUE ORANGE

F0106 LARISSA
F0125 CHOCOLATE
F0124 GREEN EXPECTATIONS – nová odrůda s vápenně bělavými květy se
zelenými okraji a s neobvyklým žlutozeleným nakvétáním plošších lat. Výška až 90 cm.
Nové vybarvení.
F0125 CHOCOLATE – šeříkově růžové květy s malinovými očky, čokoládově hnědá
chlupatá poupata, čokoládově zbarvené lodyhy, dokonce i listy mají čokoládový přeliv.
Výška přes 1 metr. Dokonale exotická vzhled. Novinka.
F0106 LARISSA – sladce růžové květy s bílými líčky a purpurově
fialovými očky. Výška 70 cm. Perfektní k řezu, bohatě kvete. Parádí sorta!
F0127 MAGIC BLUE – po otevření jsou květy levandulově namodralé s velmi světlým
okem. Pak jako mávnutím kouzelného proutku se přebarví na světle fialové s tmavě
modře fialovým okem. Výška 70-90 cm. Nádhera!
F0128 NEON AUREOLE – husté laty květů menší velikosti, ale ve větším množství
F0127 MAGIC BLUE vytvářejí unikátní barevný kaleidoskop. Jejich barva je růžová v kontrastu se zelenými
okraji. Rarita pro milovníky zvláštností. Výška 50-60 cm. Patentovaná novinka.
F0109 PINA COLADA – nový atraktivní nižší flox s množstvím sněhobílých květů.
Výška 40 cm. Výborná odolnost vůči plísním. Vynikající v nádobách a na okrajích
záhonů. Novinka. s až 90 cm dlouhé stonky hrdě drží velké květní laty měkce růžových
květů s kontrastnímo rozmytými červenými středy, okraje okvětních lístků jsou červeně
postříkané. Velmi efektní novinka.
F0129 TEQUILA SUNRISE – nový nižší flox s ohnivě oranžově červenými květy
a tmavě purpurovým očkem. Výška 50 cm. Kvete celé léto. Vynikající novinka.
F0114 YONIQUE BICOLOR – bíle narůžovělé vonné květy, mají karmínově růžové,
bíle prokládané středy. Extrémně kompaktní vzrůst, s tmavě zelenými listy, odolné proti
plísním. Efektní!
F0115 YONIQUE ORANGE – spousta malých oranžových květů tvoří obrovské
květinové hlavy nad úhledným, kompaktním listovím se ukazují po celé léto a do
podzimu. Ideální jak pro záhony, tak pro kontejnery. Výška do 50 cm. Trendy novinka.
F0109 PINA COLADA

F0128 NEON AUREOLE

F0129 TEQUILA SUNRISE
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F0114 YONIQUE BICOLOR

F0130 BABJE LETO

NOVINKY FLOXŮ

Kvetou v červenci-září. Dosahují výšky výšky okolo 80 cm. Novinky na našem trhu.
1 kus 80 Kč, 3 kusy od druhu 210 Kč, 5/300 Kč.
F0130 BABJE LETO – podmanivá plamenka s působivými květenstvími krásného
zbarvení. Roste až do výšky asi 70-90 cm. Od července do září vládnou na vrcholcích
majestátní, velmi husté květenství jemných, sněhobílých okvětních lístků zdobených
krémově zelenými akcenty. Fenomenální odrůda s nádhernou vůní.
F0107 CLEOPATRA – tato extravagantní trvalka se obléká do shluků sladce
voňavých květů ve tvaru hvězdic dohromady tvořící sytě růžové květní hlavy, ideálního
uspořádání. Výška 60 cm. Kouzelná novinka.
F0070 ELISABETH – tento výjimečný kultivar dává potěšení po celou sezónu. Nejprve
svými krásnými, jasně zelenými listy nepravidelně krémově lemovanými. V létě potom
nad pestrým listovím vykvétají jasné, jako růže růžové voňavé květy. Výška na záhonech
do 70 cm, v nádobách pouze 40 cm. Spektakulární novinka.
F0042 PEPPERMINT TWIST – ploché květy s 5 petúniově růžovými a 5bílými
výsečemi. Unikátní novinka.
F0108 PICASSO – v základu jsou květy bílé a mají světlé a tmavší proužky z různých růžových
tónů. Opravdu zvláštní vybarvení květu!!! Výška 100-120 cm. Originální novinka.

F0107 CLEOPATRA

F0042 PEPPERMINT TWIST

SKALKOVÉ FLOXY

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 1012 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.
Z0015 skalková plamenka KIMONO PINK WHITE

F0108 PICASSO Z0407 skalková plamenka MCDANIEL`S CUSHION

F0070 ELISABETH
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Q1003 EYECATCHER

Q1002 BALENTINO

AMARYLISY ZAHRADNÍ

Hippeastrum Sonatini typy byly vyšlechtěny po 40-ti letitém úsilí ve šlechtění, kdy
byly prokříženy velkokvěté amarylisy s chlad milujícími botanickými druhy. Obecně
mají menší cibule a květy, ale květy jsou hojné! Tím jsou především ideální pro zahrady;
prostě bohatě kvetoucí a krásné! Výška 35-45 cm. Sází se na jaře a na podzim se vytahují
a přes zimu skladují. Mohou se pěstovat venku i nádobách. Novinky.
1 kus 120 Kč, 3 od druhu 320 Kč.
Q1002 BALENTINO – krvavě červené květy, při dostatečné zimní nakrývce je
i mrazuvzdorný. Vynikající zahradní efekt!
Q1003 EYECATCHER – světle červený, kontrastní bílá hvězda.
Q1004 PINK PASCAL – jabloňově růžový, zelené hrdlo, bílé rysky.
Q1005 VIRIDI PASCAL – vápenně zelené, červeně pruhované květy.
Q1006 WHITE PASCAL – čistě bílé květy, zelené hrdlo.

AMARYLKY

Všechny amarylkovité květiny z rodů amaryllis, hippeastrum, nerine, crinum,
sprekelia nebo brunsvigia jsou cibulnatými trvalkami, které kvetou nálevkovitými
Q1005 VIRIDI PASCAL květy. Jejich pěstování je snadné. Cibule následujících druhů se vysazují alespoň 8 cm
pod povrchem, vyžadují propustnou půdu a slunné stanoviště. V našich podmínkách je
lepší je na zimu ukládat v chadných místnostech.
Y9044 amarine BELLADIVA – kříženec mezi amarylisem a nerine. Středně velké
voňavé květy jsou sytě růžové, až 10 květů na stvolech 50 cm dlouhých. Skvělá pro
pěstování v nádobách, vynikající k řezu. Novinka.
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
Y9045 amarine ANASTASIA – kříženec mezi amarylisem a nerine. Voňavé květy
jsou neónově růžové. Skvělá pro pěstování v nádobách, vynikající k řezu. Výška 45
cm. Novinka.
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
Y1103 hippeastrelia RED BEAUTY – mezidruhový kříženec mezi hvězdníkem
a jakubskou lilií. Kvete sametově sytě červenými amarylkovitými květy na kratších
purpurových lodyhách. Pěstuje se jako pokojovka, podobně jako amarylisy, i jako
venkovní květina, která se na zimu ukládá.
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
Y9012 jakubská lilie – sprekelia formossisima – tato květina se pěstuje v Evropě přes
400 let. Je vysoká 20-30 cm s jediným květem. Květ je sametově karmínově červený
a připomíná kříž řádových rytířů sv. Jakuba. Kvete v létě a hodí se do skalky i květníků.
Pěstuje
se stejně jako nerine, špička cibule je trochu nad úrovní zeminy.
Q1006 WHITE PASCAL
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.

Y9044 amarine BELLADIVA

Y9045 amarine ANASTASIA
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Y1103 hippeastrelia RED BEAUTY

Y9012 jakubská lilie
Y4905 nerinka bowdenii
Y4905 nerinka bowdenii – 40-50 cm vysoká s květy sytě růžovými, kterých je na lodyze
6-12. Jsou lehce zvlněny. Je vhodná na řez, do květináčů i skalek. Aby kvetla dříve, je potřeba
cibule přirychlit doma v květináčích a ven nasázet až v druhé polovině května. Cibule sázíme
na slunná místa. Vždy musí horní polovina cibule být nad zemí! Na zimu se uloží.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.

Y1315 bulbifer

ÁRONOVITÉ

ZMIJOVCE – latinsky amorphophallus se pěstuje ve větším květináči, případně
jej můžeme vysadit na jaře, jakmile pomine nebezpečí mrazíků, do záhonu, kde hlíza
naroste a zesílí mnohem více, než v nádobě. Vhodná je výživná, propustná, vlhčí
zemina. Na podzim začne list se stonkem žloutnout a zasychat, tehdy hlízu, která není
mrazuvzdorná, vyryjeme ze záhonu, nebo celý květináč přeneseme do chladného,
bezmrazého prostoru, kde přezimuje. V předjaří ji zasadíme do nové zeminy a začneme
opatrně zalévat. Pokud je hlíza dostatečně silná, vytvoří nejdříve květenství a po odkvětu
nový stonek s deštníkovitým listem.
Y1315 bulbifer – zeleně krémově zelené toulce s masově růžovými středy, strakaté
zelené a bílé stvoly. Nejlépe se pěstuje v nádobách a květináčích, na zimu se uklízí.
Výška 40 cm. Novinka.
1 kus 140 Kč, 3/350 Kč.
Y1316 napalensis – velmi odolný a snadno pěstovatelný zmijovec z východního
Himálaje a z Nepálu. Smetanově žlutě zelený toulec nad vysokým deštníkovitým
listovím s řapíky s leopardím designem. Výška 90 cm. Nově v katalogu.
1 kus 140 Kč, 3/350 Kč.
Y9001 áron italský – arum italicum – hlíznatá trvalka kvetoucí koncem jara a s velmi
ozdobnými, tmavě zelenými a bíle mramorovanými listy, které znovu vyráží již na
podzim. Květní toulec je světle zelený až krémově bílý. Květní palice dozrává na podzim
v červené bobule. Dekorativní po celý rok – listy, květy a semeny! Výška 15-20 cm, plně
mrazuvzdorná trvalka, sází se 10 cm hluboko.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč, 5/125 Kč.

Z3028 JENNY

ASTRY

DUŠIČKOVÉ ASTRY – aster dumosus – vysoké 25-35 cm, kvetou od srpna do října.
Vhodné ke kontejnerování i na záhony. Nenáročné trvalky.
1 kus 40 Kč, 3 kusy od druhu 110 Kč.
Z3028 JENNY – rudě červená.
Z3031 KRISTINA – čistě bílá, 40 cm výška.
Z3042 ROSENWICHTEL – pastelově lila růžová, výška 30 cm.
Z3031 KRISTINA

Y9001 áron italský

Y1316 napalensis
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BEGONIE

Begonie jsou v současnosti, spolu s muškáty, bezesporu nejpopulárnější balkónovou
a truhlíkovou květinou. Mohou si je tedy dovolit i ti, kteří nevlastní zahrádky, dokonce i ti kteří
nemají balkóny. Dají se poměrně snadno pěstovat i v mísách a květináčích. Posíláme hlízy
obvodové velikosti 4/5, které budou již mírně narašené. Ven se vysazují až ve druhé polovině
května. Nejlépe rostou ve směsi rašeliny, písku a kompostu. Během vegetace se přihnojují
speciálními tekutými hnojivy pro begonie. Použít se mohou i jiná bezchlórová a nevápenná
hnojiva. Hlízy se sází mělce, aby byly vidět rašící výhony a až později se přisypou hlízy směsí
půdy. Na počátku vegetace je dobré zaštípnout hlavní výhony, zejména u velkokvětých odrůd.
Dosáhnou se tím později košatější, kompaktnější a bohatěji kvetoucí rostliny. Pravidelně se
zalévají a chrání před sluníčkem. Vhodné jsou stíněné polohy, severní stěny ap. Hlízy begonií
narůstají až po polovině září, zejména v říjnu, kdy je den kratší než noc. Truhlíky a květináče
se přenesou před příchodem mrazíků do skleníků, fólníků či verand. Na zimu se hlízy vyjmou
a uchovají na místě, kde nemrzne a není sucho ani vlhko. Nejlépe ve sklepě. Pokud se pěstují
hlízy begonií v květináčích, nemusíte je na zimu vyjímat, stačí uložit, podobně jako amarylisy.
VELKOKVĚTÉ BEGONIE – mají velké a plné květy, okvětní lístky jsou hladké nebo
pouze lehce zvlněné, jsou vhodné do mís, květináčů i záhonů. Dobře snášejí i slunce.
X1100 SMĚS VELKOKVĚTÝCH 1 hlíza 30 Kč, 3 od druhu za 80 Kč, 5/125 Kč.
X1101 BEGONIE VELKOKVĚTÁ – bílá
X1102 BEGONIE VELKOKVĚTÁ – růžová
X1103 BEGONIE VELKOKVĚTÁ – červená
X1104 BEGONIE VELKOKVĚTÁ – oranžová
X1105 BEGONIE VELKOKVĚTÁ – žlutá
X1100 SMĚS VELKOKVĚTÝCH – 5 hlíz 125 Kč, 10/230 Kč.
KASKÁDOVÉ BEGONIE – postavení květů a celkový vzrůst připomínají kaskády,
odtud jejich název. Mají univerzální použití.
1 hlíza 30 Kč, 3 od druhu za 80 Kč, 5/125 Kč.
X1111 BEGONIE KASKÁDOVÁ – bílá.
X1112 BEGONIE KASKÁDOVÁ – růžová.
X1113 BEGONIE KASKÁDOVÁ – červená.
X1114 BEGONIE KASKÁDOVÁ – oranžová.
X1115 BEGONIE KASKÁDOVÁ – žlutá.
X1110 SMĚS KASKÁDOVÝCH – 5 hlíz 125 Kč, 10/230 Kč.
BEGONIE NON-STOP – jsou asi 20 cm vysoké begonie s menšími květy, kterých je však na
každé rostlině o to více. Protože téměř neustále kvetou, odtud i jejich obchodní označení non-stop.
1 hlíza 30 Kč, 3 od druhu za 80 Kč, 5/125 Kč.
X1110 SMĚS KASKÁDOVÝCH X1121 BEGONIE NON-STOP – bílá.
X1122 BEGONIE NON-STOP – růžová.
X1123 BEGONIE NON-STOP – červená.
X1124 BEGONIE NON-STOP – oranžová.
X1125 BEGONIE NON-STOP – žlutá.
X1120 SMĚS NON-STOP – 5 hlíz 125 Kč, 10/230 Kč.
PŘEPADAVÉ BEGONIE – tzv. penduly. Velké množství menších a plnějších kvítků dodává
rostlinám nesmírný půvab. Hodí se především do truhlíků, závěsných misek či mís např. na terasy.
1 hlíza 30 Kč, 3 od druhu za 80 Kč, 5/125 Kč.
X1131 BEGONIE PŘEPADAVÁ – bílá.
X1132 BEGONIE PŘEPADAVÁ – růžová.
X1133 BEGONIE PŘEPADAVÁ – červená.
X1134 BEGONIE PŘEPADAVÁ – oranžová.
X1135 BEGONIE PŘEPADAVÁ – žlutá.
X1130 SMĚS PŘEPADAVÝCH – 5 hlíz 125 Kč, 10/230 Kč.
VÍCEKVĚTÉ BEGONIE – na stvolu kvete vždy najednou několik květů, proto jsou označovány
jako multiflory. Jsou vhodné do truhlíků, mís i na záhony. Vitálně rostou a bohatě kvetou.
1 hlíza 30 Kč, 3 od druhu za 80 Kč, 5/125 Kč.
X1120 SMĚS NON-STOP X1141 BEGONIE VÍCEKVÉTÁ – bílá.
X1142 BEGONIE VÍCEKVĚTÁ – růžová.

X1130 SMĚS PŘEPADAVÝCH

X1140 SMĚS VÍCEKVĚTÝCH
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X1150 SMĚS TŘEPENITÝCH

X1181 BOUTON DE ROSE
X1182 CAMELIA X1183 CRISPA MARGINATA WHITE
X1143 BEGONIE VÍCEKVĚTÁ – červená.
X1144 BEGONIE VÍCEKVĚTÁ – oranžová.
X1145 BEGONIE VÍCEKVĚTÁ – žlutá.
X1140 SMĚS VÍCEKVĚTÝCH – 5 hlíz 125 Kč, 10/230 Kč.
VÍCEKVĚTÉ BEGONIE – tzv. fimbry. Květy mají plné, s velmi silně stříhanými
konci okvětních petálů, což dodává květům velmi nadýchaný až frivolní vzhled.
Používají se stejně jako vícekvěté.
1 hlíza 30 Kč, 3 od druhu za 80 Kč, 5/125 Kč.
X1151 BEGONIE TŘEPENITÁ – bílá.
X1152 BEGONIE TŘEPENITÁ – růžová.
X1153 BEGONIE TŘEPENITÁ – červená.
X1154 BEGONIE TŘEPENITÁ – oranžová.
X1155 BEGONIE TŘEPENITÁ – žlutá.
X1150 SMĚS TŘEPENITÝCH – 5 hlíz 125 Kč, 10/230 Kč.
BEGONIE PODLE DRUHŮ – jsou klóny vybraných zvláštních typů begonií s málo
obvyklými tvary květů či jejich korunních plátků. Jejich upotřebení je univerzální, od
truhlíků květináčů až po mísy či záhony. Výška okolo 20 cm, podle toho jak si je zapěstujete.
1 hlíza 30 Kč, 3 hlízy od druhu 80 Kč.
X1181 BOUTON DE ROSE – plnokvětá a velkokvětá forma s bílými květy a úzkou X1184 CRISPA MARGINATA YELLOW
rudou pikotáží. Květy připomínají velkokvěté růže. Bohatě kvete.
X1182 CAMELIA – karmínově růžová, téměř nezvlněná, velmi uniformní. Velmi plné
květy připomínají květy kamélií. Velmi krásná, odolná a zdravě kvetoucí.
X1183 CRISPA MARGINATA WHITE – jsou velkokvěté, jednoduše kvetoucí begonie se silně
zkadeřeným, až zkrepovaným červeným okrajem okolo bílých okvětních lístků se žlutým středem.
X1184 CRISPA MARGINATA YELLOW – ten samý tvarový typ jako předchozí, ale
ve žlutém provedení a červeným okrajem.
X1185 PICOTEE WHITE – picotee typy jsou další velmi atraktivní skupinou begonií.
Velmi plné bílé květy jsou kontrastně lemovány šarlatově červenou bordurou, tzv. pikotáží.
X1186 PICOTEE YELLOW – typ picotee se žlutými petály a rudou pikotáží. Květy
jsou lehce navlněné a připomínají květy karafiátů. Použití těchto typů je široké pro jejich
velký dekorační efekt.
X1187 MARMORATA – plnokvětá a velkokvěté forma velmi neobvykle zbarvené
begonie. Základní barva je šarlatově červená s bílými stříkanými skvrnami vytvářejících
efekt mramorování.
X1188 ZWITSERLAND – tmavě rudé květy a temně rudohnědé listy vytvářejí
působivý barevný efekt. Je to osvědčená odrůda typu multiflora. Má rozložitý tvar a je
vhodná pro osázení velkých mís.
X1185 PICOTEE WHITE

X1188 ZWITSERLAND

X1187 MARMORATA

201

X1186 PICOTEE YELLOW

lukonbulbs@mybox.cz

W1756 DOUBLE ELLEN PURPLE

W1754 DOUBLE ELLEN PICOTEE
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ČEMEŘICE

W1710 orientalis PINK LADY

Čemeřice, latinsky helleborus – květiny, které „otevírají zimu“. Jsou to stálezelené
trvalky, které rozvétají v zimě a na jaře. V Evropě jsou známy jako vánoční či sněžné
růže. To proto, že se velmi snadno rychlí v květináčích na Vánoce nebo se řežou do
váz již po adventu. Svými květy jsou v zimě, často uprostřed sněhu, bez konkurence.
Vždy podle odrůdy a stavu počasí nastupuje doba kvetení od konce října do dubna. Na
zahradách, na záhonech i sklalkách se čemeřice cítí dobře ve světlém stínu listnatých
dřevin. Zejména je skvělá do hájových zahrad a přílesních partií zahrad. 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 mrazuvzdorné trvalky, které si najdou místo
na každé zahradě. Jenom něžné květy čemeřic vnášejí na trvalkový záhon květinové
kouzlo a pohodu po celou zimu! Zasíláme kontejnerované.

W1755 DOUBLE ELLEN PINK

ČEMEŘICE VÝCHODNÍ – helleborus orientalis – jsou trsnaté, plně mrazuvzdorné
trvalky se sklopenými pohárovitými květy. Kvetou od února do dubna.
W1710 orientalis PINK LADY – růžově zbarvené květy, lehce mramorované.
1 kus 160 Kč, 3/440 Kč.

PLNOKVĚTÉ ČEMEŘICE VÝCHODNÍ – helleborus orientalis – jsou trsnaté, plně
mrazuvzdorné trvalky s plnými a poloplnými pohárovitými květy. Kvetou od února do
dubna. Nabízíme dvouleté sazenice.
W1754 DOUBLE ELLEN PICOTEE – krémové okvětní plátky s nachově růžovým nádechem,
silné a kontrastní vínově purpurová pikotáž a středové tečkování. Výška 35 cm. Novinka.
1 kus 180 Kč.
W1755 DOUBLE ELLEN PINK – slézově purpurové květy s bohatým purpurově
orchideovým tečkováním. Výška 35 cm. Excelentní novinka.
1 kus 180 Kč.
W1756 DOUBLE ELLEN PURPLE – temně purpurové květy s černou texturou.
Výška 35 cm. Kvete přes 2 měsíce. Super novinka.
1 kus 160 Kč.
W1759 DOUBLE ELLEN RED – robustní, 35 cm vysoké keříky s karmínově rudými květy. Novinka.
1 kus 200 Kč.
W1760 DOUBLE ELLEN SPOTTED PINK – porcelánově růžové až téměř bílé
poloplné květy s bohatým purpurově červeným tečkováním. Novinka.
1 kus 150 Kč.
W1757 DOUBLE ELLEN SPOTTED WHITE – bílé květy s krémovou nervaturou
W1759 DOUBLE ELLEN RED a hráškově zeleným hrdlem, středy jsou hustě rudě tečkovány. Výška 35 cm. Krásná novinka.
1 kus 150 Kč.

W1760 DOUBLE ELLEN SPOTTED PINK W1757 DOUBLE ELLEN SPOTTED WHITE
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W1758 DOUBLE ELLEN WHITE

Z4001 AMABILE PLENUM
Z4003 BRONZETEPPICH
W1758 DOUBLE ELLEN WHITE – křídově bílé květy se zeleným hrdlem a trochou
šeříkově lilavých teček. Výška 35 cm. Novinka.
1 kus 180 Kč.
W1761 DOUBLE ELLEN YELLOW SPOTTED – dvojitá vrstva světle žlutých
okvětních lístků lehce fialově skvrnitá ve středech. Novinka se vzácným vybarvením.
1 kus 200 Kč.

Z4004 BEN HOPE

DEVATERNÍKY

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.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
Z4003 BRONZETEPPICH – bronzový, tmavé oko.
Z4004 BEN HOPE – zářivě karmínově růžový, žlutý terč. Novinka.
Z4011 CERISE QUEEN – 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 CERISE QUEEN

W1761 DOUBLE ELLEN YELLOW SPOTTED

Z4007 LAWRENSONS PINK

Z4006 GOLDEN QUEEN

Z4010 THE BRIDE

Z4009 SULPHUREUM PLENUM

Z4000 SMĚS DEVATERNÍKŮ
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X1206 KAISER WILHELM

X1202 CORINA

GLOXINIE
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X1201 BLANCHE DE MERU

Gloxinie jsou v pozdním jaru a v létě kvetoucí hlíznaté trvalek vhodné zejména do
květináčů či mís. Jejich výstavní a velké květy vydrží dlouho kvést. Rostliny mají velký
počet poupat. Je to velmi vhodná květina pro pěstování v bytech. Hlízy gloxinií sázíme
do květináčů během zimy. Dbáme, aby listová část hlízy byla vidět a ze začátku mírně
zaléváme. Po vyrašení většího množství lístků můžete přisypat trochu zeminy a začít
více zalévat. Po odkvětu a zatáhnutí uložíme hlízu i s květináčem na místo, kde nemrzne.
Posíláme hlízy, které jsou narašené, spolehlivě a brzo kvetoucí. Způsob pěstování
a skladování je obecně stejný jako u begonií.
1 kus 40 Kč, 3 kusy od druhu 110 Kč.
X1201 BLANCHE DE MERU – růžová, bílý lem a střed.
X1202 CORINA – jasně červená s tmavším středem.
X1206 KAISER WILHELM – modrá, široký bílý lem.
X1207 KAISER FRIDRICH – červená, široký bílý lem.
X1209 PRINCE ALBERT – purpurově fialová, efektní.
X1214 TIGRINUM BLUE – bílá, v hrdle modře kropenatá.
X1211 TIGRINUM RED – svítivě červená, v hrdle bíle tygrovaná.
X1207 KAISER FRIDRICH X1200 SMĚS GLOXINIÍ – 5 hlíz 150 Kč, 10/280 Kč.

W1602 SNOWTOP

HOLANDSKÉ KOSATCE

W1601 delavayi

Iris hollandica – pěstují se hlavně pro řez květů, jsou vysoké 40 až 60 cm. I když jsou
mrazuvzdorné, přesto se na zimu chrání přikrývkou. Vysazují se na jaře nebo na podzim
v říjnu do propustné půdy 10 cm hluboko. Po odkvětu a zežloutnutí natě je lepší cibule
ze země vyjmout, podobně jako ixie a sparaxis. Na podzim mohou tyto květiny vyrašit S2601 SMĚS JEDNODUCHÝCH FRÉZIÍ
a během zimních holomrazů pak namrznout. Nasázíme-li je v říjnu, pouze zakoření
a vyraší a kvetou v květnu až červnu.
1 kus 8 Kč, 5 kusů od druhu 35 Kč, 10/60 Kč.
I8209 GOLDEN BEAUTY – blatouchově žlutý, velmi sytý odstín.
I8210 MYSTIC BEAUTY – azurově modrý, na falech velký rozmytý žlutý signál.
I8212 SILVERY BEAUTY – dóm modravý, faly bílé. Elegantní!
I8213 EYE OF THE TIGER – dóm fialový, faly hnědí s tygřím okem!
I8200 SMĚS HOLANDSKÝCH KOSATCŮ – 5 kusů 35 Kč, 10 kusů 60 Kč.

DVOJOSTNICE

Dvojostnice, latinsky incarvillea, jsou plně mrazuvzdorné trvalky kvetoucí na konci
jara a v létě. Vyžadují slunné stanoviště, ale snáší i polostín. Hlízy se sází 10 cm hluboko,
jsou zcela nenáročné. Výška 45 cm.
W1601 delavayi – růžově červená.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
W1602 SNOWTOP – čistě bílá.
1 kus 35 Kč, 3/90 Kč.

FRÉZIE

Frézie jsou hlíznaté květiny, které kvetou na jaře, pokud si je nasázíme na podzim. To
jsou speciálně teplotně ošetřené hlízy. Ven se hlízy těchto květin sází až když je půda
dostatečně teplá, tedy koncem dubna a v květnu, kvetou v létě. Mohou se předpěstovat
i doma za okny. Pěstují se především pro velmi vonné, nálevkovité květy, nejsou
mrazuvzdorné. Vyžadují plné slunce, teplou a chráněnou polohu a propustnou půdu.
Vysoké jsou okolo 50 cm a jsou vhodné k řezu. Výborně rostou ve foliovnících.
S2601 SMĚS JEDNODUCHÝCH FRÉZIÍ – bohatě kvetou.
5 kusů 30 Kč, 10/50 Kč, 20/80 Kč.
X1209 PRINCE ALBERT S2602 SMĚS PLNOKVĚTÝCH FRÉZIÍ – poloplné květy.
5 kusů 35 Kč, 10/60 Kč, 20/100 Kč.

X1214 TIGRINUM BLUE

X1211 TIGRINUM RED
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X1200 SMĚS GLOXINIÍ

S2602 SMĚS PLNOKVĚTÝCH FRÉZIÍ
I8209 GOLDEN BEAUTY

I8210 MYSTIC BEAUTY

I8200 SMĚS HOLANDSKÝCH KOSATCŮ

I8213 EYE OF THE TIGER
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Z0109 MAGGIE

Z0108 INE

HVOZDÍKY
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Z0106 HEIDI

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 2030 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.
Z0106 HEIDI – temně červené plné květy, vyšší.
Z0108 INE – bílý s červeným okem.
Z0109 MAGGIE – růžový, v hrdle tmavší.
Z0111 RACHEL – slézově růžový. Novinka.
Z0131 BARBARINI F1 PURPLE PICOTEE – hvozdík vousatý – světlounce
levandulový, tmavě purpurové středy.
Z0111 RACHEL Exkluzivní mini novinka.
Z0100 SMĚS HVOZDÍKŮ PLUMARIUS – 5/120 Kč, 10/220 Kč.

Y3004 MEXICANA

Y3003 HARRY WILLIAMS
Y3010 JAUREGIA MAXIMA
Y3004 MEXICANA – fialově modré květy.
Y3005 PEACH BLOSSOM – světle broskvově růžový.
Y3006 PRIMA DONNA – sytě růžové květy.
Y3007 PULCHERRIMA – purpurově zbarvené květy.
Y3008 SNOW PRINCESS – čistě bílé květy.
Y3011 VIVID – karmínově růžový. Novinka.
Y3000 SMĚS HONZÍKŮ – 5 kusů 40 Kč, 10/70 Kč.

Y3005 PEACH BLOSSOM

HONZÍKY

Neboli křivůtky, latinsky achimenes, je rod poloplazivých trvalek s malými oddenky
a nápadnými květy. Dávají přednost plnému světlu, nikoli však přímému slunci, a půdě dobře
propustné. Na zálivku používat vlažnou vodu. Po odkvětu se rostliny nechají zatáhnout
a uloží se na místo, kde nemrzne. Rostliny kvetou nálevkovitými květy v různých barvách od
modré, červené, růžové, purpurové až po bílou. Kvetou v létě, výška 15-20 cm. Jsou vhodné
do truhlíků i nádob. Velmi dekorativní květinky, které s oblibou pěstovaly již naše babičky.
Posíláme oddenky, které jsou podobné jehnědům lísky, zacházejte s nimi opatrně!
1 kus 10 Kč, 5 kusů od druhu 45 Kč, 10/80 Kč.
Y3001 BLUE SPARKS – pomněnkově modré květy.
Y3002 CATTLEYA LIGHT – modrý s bílými středy.
Y3009 CHARM – tmavě růžový. Novinka.
Y3003 HARRY WILLIAMS – červené květy.
Y3010 JAUREGIA MAXIMA – kobaltově modrý. Novinka.

Y3009 CHARM

Y3006 PRIMA DONNA

Y3008 SNOW PRINCESS

Z0131 BARBARINI F1 PURPLE PICOTEE

Z0100 SMĚS HVOZDÍKŮ PLUMARIUS

Y3001 BLUE SPARKS
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Y3002 CATTLEYA LIGHT

Y3007 PULCHERRIMA

Y3000 SMĚS HONZÍKŮ
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X1306 SULPHUR QUEEN
W1403 RED WING

W1406 QUEEN VICTORIA

BOŽSKOKVĚTY

W1401 media

Božskokvěty, latinsky dodecantheon, jsou velmi pěkné trvalky kvetoucí na jaře a v létě velmi
zvláštními květy s nazpět obrácenými korunními plátky a vyniklými tyčinkami. Po oplození se
květy obracejí k nebi – odtud jejich název. Jsou plně mrazuvzdorné, vyžadují slunko s částečným
stínem a vlhkou, vzdušnou půdou. Sází se 10 cm hluboko. Kvetou v dubnu až červnu.
1 kus 40 Kč, 3 od druhu 110 Kč, 5/170 Kč.
W1401 media – nachově růžový, výška 40 cm.
W1406 QUEEN VICTORIA – d. media – pastelově šeříkové květy s výraznou kresbou.
Výška 40 cm. Novinka.
W1403 RED WING – d. pulchellum – purpurově červený, výška 40 cm.

HADÍ LILIE

Hadí lilie, latinsky tricyrtis, jsou v létě a na podzim kvetoucí plně mrazuvzdorné
trvalky. Milují slunce a vlhkou půdu bohatou na humus. Na zimu pouze lehký, suchý
kryt. Kvetou ostruhatými, nachově a růžově zbarvenými květy se žlutým ústím
a bohatým tečkováním. Výška 60-80 cm. Velmi exotický vzhled. Sází se 10-15 cm
hluboko. Mrazuvzdorné.
W1804 hirta TROJEN
W1801 DARK BEAUTY – tmavě fialová formosana, bohatě tečkovaná.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
W1812 PURPLE BEAUTY – tmavě fialová formosana, bohatě tečkovaná.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
W1802 formosana – nachově zbarvená odrůda.
1 kus 20 Kč, 3/50 Kč.
W1803 hirta – bohatě růžově a purpurově tygrovaná.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
W1804 hirta TROJEN – kontrastněji vybarvená.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
W1808 macropoda – tmavě růžová, purpurově tečkovaná. Výška 40 cm. Novinka.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.

HYMENOCALISY

Latinsky hymenocallis nebo ismene – jsou cibuloviny s vonnými květy, poněkud
připomínající narcisy, a které můžete pěstovat jak venku, tak i v květináčích. Podobně jako
amarylisy. Květenství se skládá ze 2-5 vonných a 20 cm širokých, většinou bílých květů, které
mají hlubokou pohárkovitou trubku a 6 úzkých, zpět ohnutých květních cípů. Výška 60-70
cm. Nabízeny jsou velké, květuschopné cibule. Na podzim se před příchodem mrazů cibule
W1801 DARK BEAUTY
hymenokalisů ukládají do místnosti s pokojovou teplotou okolo 18 stupňů. Jinak nekvetou.

W1808 macropoda
X1302 festalis – sněhově bílý, zeleným hrdlo.
1 kus 35 Kč, 3/95 Kč, 5/150 Kč.
X1303 festalis ZWANENBURG – květy jsou větší.
1 kus 35 Kč, 3/95 Kč, 5/150 Kč.
X1306 SULPHUR QUEEN – petrklíčově žlutý.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.

X1302 festalis

JARMANKY

Jarmanky, latinsky astrantia, jsou rodem plně mrazuvzdorných trvalek, které kvetou
celé léto, vysokých 50-60 cm. Milují slunce a propustnou půdu, snáší i polostín. Květy
se používají k řezu a do vazeb.
W5459 MOULIN ROUGE – unikátní nový typ s rubínově rudou poduškou s bílými
hvězdičkami a temně rubínově zbarveným límcem. Kvete celé léto. Výška 45 cm.
Vynikající pro řez, ve vázách vydrží až 2 týdny. Novinka.
1 kus 130 Kč, 3/350 Kč.
W5451 RUBRA – a. carniolica – je plně mrazuvzdorná trvalka, které kvete celé léto
stříbrně červenými květy. Výška 50-60 cm. Miluje slunce a propustnou půdu, snáší
i polostín. Květy se používají k řezu a do vazeb.
1 kus 70 Kč, 3/190 Kč.
W5461 RUBY CLOUD – tmavě purpurově červené kvetoucí listeny, které jsou vyplněny
krémově zbarvenými středy s tmavými rubínovými tyčinkami. Rodí na robustních stoncích
70 cm délky. Ohromující jako dlouhotrvající řezané květiny! Novinka.
1 kus 70 Kč, 3/190 Kč.
W5462 RUBY WEDDING – velmi tmavě rumělkově červené květy. Vykvétá brzy
a v pozdním létě znovu květy opakuje. Dlouhé, 65 cm stonky se dmou nad nádherným
baldachýnem skvělých listů. Vynikající novinka pro řez.
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
W5460 SUNNINGDALE VARIEGATED – a. major – špičkový kultivar, který je
atraktivní pro své pestré listoví. Výška do 60 cm. Květy jsou růžově bílé. Listy zůstávají
atraktivní i po odkvětu. Novinka.
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.

X1303 festalis ZWANENBURG

W5462 RUBY WEDDING

W5460 SUNNINGDALE VARIEGATED

W1802 formosana

W1803 hirta
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Y3306 MONTANA

Y3302 BICOLOR
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Y3301 AUTUMNALIS

CHOCHOLATICE

Chocholatice, latinsky eucomis, jsou v létě a na podzim kvetoucí cibuloviny pěstované pro
hustá válcovitá květenství s vrcholovými listeny. Květenství připomínají ananasy, velmi dlouho
kvetou a po odkvětu velmi dekorativně působí, jako by nadále kvetly. Vyžadují plné slunce
a dobře propustnou půdu. Jsou mrazuvzdorné pod vyšší nakrývkou, ale jistější je výsadba na
jaře. Výška všech nabízených chocholatic je 60-70 cm. Ven se sází cibule chocholatic v polovině
dubna do hloubky 10 cm, během vegetace je často zaléváme. Na podzim můžete cibule vyjmout
a uskladnit jako mečíky. Pod dobrým krytem můžou však cibule chocholatic přezimovat. Velmi
snadno se pěstují tyto květiny v květináčích v bytech. Chochalatice jsou módním hitem!

VYŠŠÍ CHOCHOLATICE

Y3301 AUTUMNALIS – zeleně bílé hrozny. Kvete 2 měsíce!
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
Y3302 BICOLOR – bílá, nachové lemy. Exotická!
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
Y3306 MONTANA – temně zelené listy jsou jemně purpurově obkrouženy, tmavě
purpurový stonek nese klasy složené ze zeleně bílých zvonkovitých kvítků s kontrastními
Y3321 PINK GIN purpurovými oky. Výška 40 cm. Vynikající sorta.
1 kus 130 Kč, 3/350 Kč.
Y3321 PINK GIN – nádherné, purpurově růžové květy. Výška 50 cm. Exkluzivní novinka.
1 kus 160 Kč, 3/440 Kč.
Y3303 PUNCTATA – bílá, nachově zbarvená. Synonymum comosa. Exotická!
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
Y3324 SPARKLING ROSY – velmi jemně růžové květy na štíhlých, velmi tmavě
purpurově vybarvených palicích délky 60 cm, listy jsou burgundsky červené, po odkvětu
jsou semeníky atraktivně, skoro černě vybarvené až do října. Vynikající novinka.
1 kus 140 Kč.
Y3308 VAN DER MERWEI – listy jsou tmavě kaštanově flekaté a tečkované, palice
jsou temně purpurově růžové. Výška 45 cm. Fantastická novinka.
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
Y3399 KOLEKCE VYŠŠÍCH CHOCHOLATIC – 3/180 Kč (každá jiná).

Y3326 KONA
Y3322 PLAYA BLANCA
Y3322 PLAYA BLANCA – čistě bílé květy, výška do 30 cm. Krásná hrnková novinka.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
Y3327 NANI – velmi pěkně slézově růžové květ, pěkné řemenovité listy. Perfektní novinka.
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
Y3328 TIKI – světle vínové květy jsou tmavě burgundsky melírované, tmavě vybarvené
pod chocholy. Stonky jsou bohatě a zdobně tmavě mramorované. Novinka.
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
Y3309 ZAMBESIACA – bíle kvetoucí, pro velmi nízký vzrůst vhodná do skalek
a nádob. Výška 30 cm. Novinka.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
Y3398 KOLEKCE ZAKRSLÝCH CHOCOLATIC – 3/180 Kč (každá jiná).

Y3327 NANI

IBERKY

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 30 Kč, 3 kusy od druhu 80 Kč, 5/125 Kč.
Z4053 APPEN ETZ – kompaktní, bohatě bíle kvetoucí. Novinka.
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.
Z4057 PINK ICE – velmi nízká a kompaktní, růžová a bohatě kvetoucí. Novinka.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.

Y3328 TIKI

ZAKRSLÉ CHOCHOLATICE

Y3315 DWARF PINK – jemně růžové květy, výška 35 cm. Novinka.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
Y3326 KONA – temně burgundsky vínová poupata a květy s lesklou texturou a kontrastní,
Y3303 PUNCTATA jasně žlutý pyl. Krásná kokosová vůně, které vytrvají měsíce. Speciální novinka.
1 kus 100 Kč, 3/210 Kč.
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Y3308 VAN DER MERWEI Y3399 KOLEKCE VYŠŠÍCH CHOCHOLATIC
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W5090 BABY BLUE

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.
Kódy pro kakosty jsou do W5149
KAKOST HIMALÁJSKÝ – geranium himalayense.
W5090 BABY BLUE – miniaturní skalková trvalka kompaktního vzrůstu. Kvete sytě
blankytně modrými květy. Výška 25 cm.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
W5074 PLENUM – plné růžové květy kvetou od června do července. Výška 40 cm.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
KAKOST HNĚDOČERVENÝ – germanium phaeum.
W5096 SAMOBOR – krabaté listy s purpurovými znaky, černě purpurové květy. Výška 50 cm.
W5108 RAVEN 1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
W5108 RAVEN – velmi tmavé květy jsou černě fialové, které rozkvétají postupně od
jara do léta. Výška 40-60 cm. Super novinka.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
KAKOST KANTABRIJSKÝ – germanium cantabrigiense.
W5089 KARMINA – kompaktní trvalky se zářivě růžovými květy velmi čistého
vybarvení. Výška 25 cm.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
W5125 ST. OLA – květy jsou bílé, karmínová poupata. Kvete celé léto, pěkné podzimní
červené zbarvení listů. Půdopokryvný, výška 15-25 cm. Nově v katalogu.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
KAKOST KRVAVÝ – geranium sanguineum.
W5109 APFELBLUTE – světle růžový jako jabloňové květy. Výška 20-30 cm, kvete
od května do září. Vynikající na okraje záhonů.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
W5059 ELKE – velmi otužilá trvalka 25 cm výšky s fluorescentně růžovými květy
s bílými očky a okraji, střed je karmínově červeně žilkovaný. Bohatě kvete celé léto až
do podzimu. Naprosto skvělá!
W5089 KARMINA 1 kus 80 Kč, 3/240 Kč.

W5125 ST. OLA

W5059 ELKE
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W5109 APFELBLUTE

W5107 MAX FREI
W5088 STRIATUM
W5107 MAX FREI – 8 cm vysoký, kompaktní kakost do skalky, kde překvapí
množstvím karmínově růžových kvítků. Na podzim se listy barví do mahagonova.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
W5088 STRIATUM – světle růžové květy s karmínovým žilkováním. Vysoce ceněný,
výška pouze 10 cm. Kvete celé léto.
1 kus 50 Kč, 3/1140 Kč.
W5126 TINY MONSTER – lehce rozcuchané, magentově purpurové květy se ukazují od
pozdního jara do začátku podzimu. Velmi kontrastují s krásnými, hluboce laločovými listy, které
na podzím zčervenají. Ideální pro nádoby, dělá rovněž vynikající pokryv půdy. Nově v katalogu.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
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. 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.
W5160 PINK POUFFE – malé, hluboce řezané listy jsou v létě pokryté pastelově
růžovými květy s tmavými, hluboce vyrytými karmínovými žilkami.
Drobný skalkový kakost, dříč v kvetení. Výška 20 cm. Novinka.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
KAKOST LUČNÍ – germanium pratense.
W5083 SPLISH SPLASH – šeříkově levandulové, fialově a modře pocákané květy.
Výška 55 cm. Žádný květ není stejně vybarvený! Exotický!
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
W5055 SUMMER SKIES – světle fialové petály s načervenalým žilkováním, bílou bází
a nazelenalými středy tvoří pěkně zformované plné květy tvořených z až 30 okvětních
lístků. Kvete ve velkém množství, zejména když se pěstuje na plném slunci to celé léto
nad úhledné trsy jemně řezaných listů. Výška 30-40 cm. Parádní sorta.
1 kus 130 Kč, 3/350 Kč.
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W5124 INGWERSEN’S VARIETY
W5098 ESPRESSO

W5170 CZAKOR
W5093 BEVAN‘S VARIETY
KAKOST ODDENKATÝ – germanium macrorrhizum.
W5093 BEVAN‘S VARIETY – příjemně aromatické listy, magentově růžové květy,
výška 25 cm.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
W5170 CZAKOR – vynikající silné pelargóniově růžové květy skvělého odstínu.
Měkké, jabkově zelené, vysoce aromatické listoví tvoří shluk, který uspěje jak na slunci,
tak i v suchém stínu. Některé listy jsou zachovány po celou zimu v poměrně živé červené
W5058 MACRORRHIZUM ALBUM podzimní barvě. Výška do 30 cm při šíři 40 cm. Snadně rostoucí a spolehlivá odrůda.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
W5124 INGWERSEN’S VARIETY – hustá rohož tvořená aromatickými stálezelenými
listy. Masy měkkých lila růžových květů se objevují na začátku léta. Výška a šířka 40
cm. Kvete od června do července. Velmi odolná trvalka.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
W5058 MACRORRHIZUM ALBUM – krásný druh z Řecka, užitečný jako
půdokryvný s atraktivními sametovými listy. Smetanově bílé květy a kontrastní červené
poupata a tyčinky. Výška 30 cm.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
W5097 SPESSART – květy jsou bílé, poupata nachová, budí dojem dvojbarevnosti.
Kvete od června do července, výška 30 cm.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
W5097 SPESSART KAKOST SIVÝ – germanium cinereum.
W5065 BALLERINA – rozrůstající se trvalka 20 cm vysoké, květy nachově růžové
s tmavým středem a žilkami.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
W5103 SUBCAULESCENS – je kompaktní trvalková skalnička do výšky 15 cm,
se zaoblenými, hluboce laločnatými, tmavě šedě zelenými listy a s živě magentově
fialovými, 3 cm velkými květy s černými středy.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
W5066 LAURENCE FLATMAN – světlejší, lilavě růžové květy s tmavým středem,
výška 20 cm.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
W5067 SPLENDENS – horké purpurově růžové květy mají kontrastní černý střed a vykvétají
na koncových stoncích v pozdním jaru, pak se objevují a kvete celé léto. Nově v katalogu.
1 kus 80 Kč, 3 kusy 210 Kč.

W5051 ROSEMOOR
W5050 CHATTO
KAKOST SKVRNITÝ – germanium maculatum.
W5098 ESPRESSO – bohatství pastelově růžových kvítků s malými bílými středy se
objevuje od dubna do září. Kompaktní kulovité trsy 35x35 cm. Novinka.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
W5050 CHATTO – výrazně hrubé, tmavě zelené, pětilaločné listy, bledě růžové květy
s bílým hrdlem. Výška 50 cm. Novinka.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
KAKOST VZEŠENÝ – germanium magnificum.
W5124 PLATYPETALUM – jedná se o velmi vitální rvalku, která vytváří polštářovité
trsy. Kvete v červnu překvapivě velkým množstvím květů, které mají v průměru až 5 cm,
září jasně levandulovou barvou s tmavě fialovou žilnatinou. Velmi populární!
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
W5051 ROSEMOOR – v polovině léta vykvétá hustými koberci sytě fialových květů
s černou nervaturou. Zakrslý vzrůst, ideální půdopokryvná rostlina. Výška a šířka 50
cm. Nádherná sorta.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
OSTATNÍ A HYBRIDNÍ KAKOSTY
W5102 BROOKSIDE – velké tmavě modré, talířovité květy s výraznými bílých středy.
Kvete od června do září mezi hluboce dělenými listy. Tento krásný kakost je ceněný pro
své intenzivní modré květy a dlouhou kvetoucí sezónu. Půdokryvný a tudíž vynikající
pro potlačení plevele na přední straně smíšených záhonů. Výška do 40 cm.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
W5099 DUSKY GRUG – g. oxonianum – 45 cm vysoké a až 70 cm široké rostliny
s pěkně vybarvenými purpurovými listy a světle růžovými kvítky. Novinka.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč
W5171 JOHNSON‘S BLUE – g. hybrid – levandulově modré květy, ve středech
světlejší s vínovým nádechem. Výška 50 cm, při šířce 70 cm.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
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.
W5095 PATRICIA – nádherné magentově zbarvené, 4 cm velké květy s kontrastními černými
středy. bohatě a dlouho kvetoucí. Výška 45 cm. Jedna z nejkrásnějších geránií. Super novinka.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
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W5077 THURSTONIANUM
W5086 PHILIPPE VAPEL
W5071 WARGRAVE PINK W5086 PHILIPPE VAPEL – nádherné chrpově modré květy jsou směrovány dolů,
vykvétají od květny do července. Výborný pokryv, výška do 30 cm. Novinka.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
W5077 THURSTONIANUM – g. oxonianum – červeně růžové květy, kobercový
charakter, výška 50 cm. Parádní neotřelá sorta!
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
W5071 WARGRAVE PINK – g.endresii – kobercová trvalka s hustými listy, výška 30
cm, květy jsou světle lososově růžové. Výborný pokryvný charakter proti růstu plevelů.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
W5100 SMĚS KAKOSTŮ – 5/180 Kč.

KANY

Neboli dosny, jsou statné, nápadné trvalky s rizomovitými oddenky v zemi. Jsou pěstovány pro
výstavné květy a ozdobné listy. Obecně jsou užívány pro letní okrasné záhony nebo do velkých nádob.
Listy dosen jsou buď různých sytě zelených odstínů nebo hnědě purpurově zbarvené. Jsou velmi
dekorativní. Dosny dosahují výšky 50-200 cm. Pestře zbarvené květy různých tvarů jsou uspořádány
v klasu. Vyžadují slunné, teplé polohy a vlhkou a na humus bohatou půdu. U nás nejsou mrazuvzdorné,
na zimu se ukládají. Dobře se rozmnožují dělením. Dosny jsou teplomilné rostliny. Chceme-li, aby
nám brzo a vydatně kvetly, musíme je přirychlit. Doma nebo ve skleníku v květináčích. Ven je potom
W5100 SMĚS KAKOSTŮ přesazujeme až koncem května či začátkem června. Kvetou potom bohatě celé léto. Během vegetace
často zaléváme a přihnojujeme. Hlízy se sázejí asi 15 cm hluboko ve sponu 50x50 cm. Sklízejí se po
prvních mrazech a po ošetření se skladují při teplotě 5-10 stupňů ve vlhké rašelině.
VELKOKVĚTÉ VYSOKÉ – jsou vhodné pro volné pěstování na záhonech a v parcích.
Při dobrých podmínkách dosahují výšky přes 1 metr.
1 kus 60 Kč, 3 kusy od druhu 160 Kč.
K0504 BLACK KNIGHT – tmavě červená, velmi tmavý list, výška 1 metr. Roste velmi
vitálně, na záhonech působí impozantně.
K0524 RED FURITY – světle červená, zelený list, výška 120 cm.
K0554 SALMON BEAUTY – jemně lososově růžová, lehce zřasená, žlutý jazyk.
Výška 70 cm. Novinka.
K0553 TAROUKING – ohnivě oranžově červené květy, list je exoticky purpurově
zbarvený s množstvím tmavších červených, růžových, oranžových a zelených pruhů.
Každý list jiný. Výška 80 cm. Prostě nádhera! Super novinka.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
K0534 WYOMING – Květy jsou mandarínkově oranžové, červený lem a střed.
Květy jsou zvlněné, listy hnědé, výška 1 metr.
K0537 YELLOW HUMBERT – žluté květy jsou červeně žíhané, listy tmavě zelené
K0524 RED FURITY s tmavým nádechem. Výška 1 metr i více, bohatě kvete.
K0501 SMĚS VYSOKÝCH KAN – 3/160 Kč, 5/250 Kč.

K0554 SALMON BEAUTY

K0553 TAROUKING

216

K0501 SMĚS VYSOKÝCH KAN

K1539 YELLOW SHADES
K0504 BLACK KNIGHT
K1518 LOUIS COTTON
ZAKRSLÉ ODRŮDY – jsou vhodné pro pěstování v nádobách pro terasy, balkóny i pro
volné pěstování v okrajových partiích okrasných záhonů. Dosahují výšky okolo 50 cm.
Mohou se pěstovat i v bytech za okny.
1 kus 60 Kč, 3 kusy od druhu 160 Kč.
K1518 LOUIS COTTON – oranžově žluté květy velmi příjemného odstínu, výška 45 cm.
K1519 LUCIFER – orientálně červené květy se zlatožlutým lemem, listy zelené, výška
60 cm. Exoticky vyhlížející.
K1535 ORANGE SHADES - svítivě sytě pomerančové květy.
K1536 RED SHADES - třešňově červené velké květy.
K1537 RED YELLOW FLAMES - červené květy se žlutými plameny.
K1538 SCARLET BRONZE - šarlatově rudé květy.
K1539 YELLOW SHADES - pastelově žlutá květy.
K1519 LUCIFER
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K0079 CAPTAIN MORELLI

K0084 PINK JEWEL
K0093 CAPTAIN MARRERO

KALY

K0089 CALGARY

Tyto exotické květiny botanického názvu zantedeschia pocházejí z Jižní Afriky.
Křížením vznikly hybridy barevných odstínů od žlutých a oranžových až po růžové
a červené, včetně hnědých i téměř černých. Bílé odrůdy jsou u nás známé, barevné
kultivary velmi málo. Ačkoliv se bude zdát na první dojem, že jejich pěstování je
obtížné, není tomu tak. Jak se jednou „uchytí“, bude se jednat vždy o každoroční rutinní
pěstební záležitost, kterou zvládne i začátečník, natož zkušený zahrádkář.
Kaly mají listy bohatě a zdobně bíle mramorovány. Můžou se pěstovat v květináčích
s minimálním odtokovým otvorem na jeho dně, protože musí mít stále vlhko, ale daleko
vitálnější trsy s vybarvenějšími a většími květy se vypěstují venku ve volné půdě. Hlízy
kal je však nutno předpěstovat doma v květináčích a potom v květnu opatrně vyklopit
a nasázet na venkovní stanoviště, nejlépe k jezírkům či mokřejší stanoviště. Sází se do
K0033 CAPTAIN ROMANCE směsi rašeliny a písku asi 5 cm hluboko. Zpočátku se zalévají mírně a až po vyrašení lístků
se zálivka stupňuje. Zpočátku stačí teplota okolo 14 stupňů, která hlízy „nastartuje“. Ve
stádiu růstu se přihnojuje 1x týdně, v období květů i 2x týdně. Po odkvětu se sníží dávky
vody (u sázených v květináčích) a v měsíci říjnu se hlízy vyjmou. Po očištění se hlízy
kal skladují nejlépe v suché rašelině asi 3 měsíce při teplotě 5-10 stupňů. Tyto trvalky
nesnášejí sluneční úpal, zejména na jižních stranách a v osluněných nádobách. Pokud se
hlízy máčí nebo moří, musí se každá hlíza mořit samostatně a roztok již dále nepoužívat!
K dispozici jsou veliké naklíčené hlízy, ze kterých vyroste několik květů.

K0059 CAPTAIN ROSETTE

K0087 LA PAZ

Nabízené kaly typu ZANTEDESCHIA – pěstují se v nádobách s odtokovým otvorem
doma a venku ve volné půdě.
K0089 CALGARY – nádherná, čistě bílá, list lehký postřik. Odolná a dlouho kvete. Novinka.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
K0093 CAPTAIN MARRERO – červenající se růžové a krémově bílé květy. Novinka
unikátního vybarvení.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.

K0091 CLAUDIA
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K0094 MERCEDES

K0086 ODESSA
K0027 PICASSO
K0079 CAPTAIN MORELLI – čistě kanárkově žlutá. Speciální novinka.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
K0033 CAPTAIN ROMANCE – karmínově červená, velmi sytého odstínu. Výška 70 cm.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
K0059 CAPTAIN ROSETTE – barva cukrové vaty. Novinka.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
K0091 CLAUDIA – sytě karmínově růžová, krásmě mramorované listy.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
K0087 LA PAZ – voskové květy jsou černé jak uhel. Novinka.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
K0094 MERCEDES – mangově oranžové, tmavě stínované trubky, zelený list. Novinka.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
K0086 ODESSA – temně purpurově černé s lesklou texturou. Novinka.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
K0027 PICASSO – baklažánově fialové květy, krémové okraje, vně fialově žíhané. Výška 70 cm.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
K0084 PINK JEWEL – orchideově růžové květy. Nová barva! Super novinka.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
K0080 RED ALERT – rumělkově červená. Exkluzivní sorta.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
K0092 RINA – nejčervenější kala uniformního vybarvení. Skvělá ovinka.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
K0088 SAIGON – malinově červená, sametová textura. Novinka.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
K0066 SANTA FE – karmínově růžově červená. Výška 40 cm. Novinka.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
K0000 SMĚS RŮZNOBAREVNÝCH KAL – 3/180 Kč, 5/260 Kč.

K0066 SANTA FE

K0080 RED ALERT

K0092 RINA

K0000 SMĚS RŮZNOBAREVNÝCH KAL
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W4404 OLD COURT VARIETY

W5306 SOULMATE
W5302 ICE BALLET

KLEJICHY

W5301 CINDERELLA

Klejichy, latinsky asclepias, jsou hlíznaté trvalky a polokeře, které se pěstují především
pro nádherné květy. Jsou mrazuvzdorné. Dávají přednost slunci a půdě bohaté na humus.
Kvetou v červenci až srpnu.
1 kus 35 Kč, 3 kusy od druhu 90 Kč.
W5301 CINDERELLA – a. incarnata – růžová, výška 150 cm.
W5302 ICE BALLET – a. incarnata – bílá, výška 150 cm.
W5305 ICEBERG – vytrvalá trvalka 100-120 cm vysoká. Stonky jsou rozvětvené,
květy jsou čistě bílé s příjemnou vůní, uspořádané v deštníkovitém květenství na 6 cm
veůké. Kvete v červenci-srpnu po 30-35 dní. Novinka.
W5306 SOULMATE – sytě karmínově červená, výška 1 metr.
W5304 tuberosa – mandarínkově oranžová, výška 50 cm.
W5305 ICEBERG 1 kus 25 Kč, 3/70 Kč.

KOKARDY

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, 5/170 Kč.
T3651 ARIZONA APRICOT – meruňkově zbarvené květy s jantarově žlutýma
špičkami. Výška 30 cm. Nádherná novinka.
Z3656 KOBOLD – výška 35 cm, krásně vybarvené květy.
Kvete celé léto, slunce i polostín. Plně mrazuvzdorná. Synonymum Goblin. Klasika!

KOPRETINY

Kopretiny, latinsky chrysanthemum nebo synonymem leucanthemum, 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.
W5304 tuberosa

W4420 vratič ROBINSONS RED
W4408 BECKY
W4402 AGLAIA – bílá poloplná. Výška 40-50 cm. Novinka.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
W4408 BECKY – bohatě kvetoucí bílá vhodná na záhony i do nádob i k řezu. Výška
40-50 cm. Novinka.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
W4403 FIONA GOGHILL – ch.superbum hybrid – nádherně plné čistě bílé chrysantémovité
květy s výraznými žlutými středy. Kvete později, super k řezu. Výška 75 cm. Novinka.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
W4404 OLD COURT VARIETY – ch. lencanthemum – poloplné třapaté a velké květy,
výška 85 cm. Vynikající k řezu. Stará osvědčená odrůda.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
W4415 SANTE – tento kultivar se vyznačuje plnými chlupatými, čistě bílými plátky. Odstraněním
odkvétajících květů se výrazně zvýší doba kvetení. Výška 60 cm. Špičková novinka k řezu.
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
W4405 SUNNY SIDE UP – nádherná poloplná kopretina, čistě bílé okvětí, žloutkově
žlutý střed s bílými listeny. Výška 50 cm, bohatě a dlouho kvete, super k řezu.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
W4420 vratič ROBINSONS RED – tanacetum coccineum – jemné, bohatě členité listy,
s rubínově červenými květy, výška 80 cm, červenec až září. K řezu.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
W4421 vratič ROBINSONS ROSE – tanacetum coccineum – členité lity, květy jsou
sytě růžové. Výška 80 cm, k řezu, kvete červenec-srpen.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
W4414 WIRRAL SUPREME – nádherná plnokvětá kopretina s čistě bílými květy.
Výška 70 cm. Kvete celé léto. Špičková novinka.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
W4400 KOLEKCE KOPRETIN – 5/250 Kč.

W4415 SANTE

W4421 vratič ROBINSONS ROSE

W4405 SUNNY SIDE UP

T3651 ARIZONA APRICOT

Z3656 KOBOLD
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Z5009 JEWEL CANDYSTONE

Z5008 JEWEL AMETHYST

KOSMATCE
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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 hlinito písčitá zemina. V zimě nesnáší přemokření. Výška
i s květy 5-7 cm. Druhy kosmatců vhodných svojí výškou a charakterem pro skalky
a alpinia. Hodí do i na okraje záhonů, do zídek a korýtek.

SKALKOVÉ KOSMATCE

1 kus 40 Kč, 3 kusy od druhu 110 Kč, 5/175 Kč.
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.
Z5009 JEWEL CANDYSTONE – nejrůžovější barva u kosmatců. Velmi bohatě kvete,
výška 15 cm, šíře 30 cm. Novinka.
Z5029 JEWEL PERIDOTT – sírově žlutá, ve středech bílé halo. Novinka.
Z5030 JEWEL ROSEGUARTZ – kvete léto přes podzim pěknou, jemnou růžovou
Z5029 JEWEL PERIDOTT barvou. Na podzim opakuje květemství. Novinka.
Z5014 JEWEL RUBY – měňavě růžově purpurová, bílé halo.
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 – 5/150 Kč.

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.
KRÁSNOOČKO VELKOKVĚTÁ – 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 nekvetou.
Z5030 JEWEL ROSEGUARTZ 1 kus 40 Kč, 3 kusy od druhu 110 Kč, 5/175 Kč.

Z5019 MESA VERDE

Z5018 LAVISIAE
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Z5014 JEWEL RUBY

Z4156 SUNKISS
Z5023 TABLE MOUNTAIN Z5000 KOLEKCE SKALKOVÝCH KOSMATCŮ
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 burgundkými červenými středy. Tato krásná, na teplotní
výkyvy tolerantní rostlina rychle roste, aby mohla tvořit dobře rozvětvený a květitý tvar
keříků, které poskytují květinové kytice celé dlouhé léto. Výška 30 cm. Novinka.
Z4154 PRESTO – trpasličí krásnoočko – má velké, svítivě žluté, popolpné 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.
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.
Z4158 UPTICK YELLOW AND RED – vélké, 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.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.

Z4154 PRESTO

Z4153 EARLY SUNRISE

Z4151 DOUBLE THE SUN

Z4158 UPTICK YELLOW AND RED
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Z4231 BANDERA PURPLE VIOLET

Z4234 BRABANDTS LUST

Z4201 ARCTIC SNOW

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, 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 – 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. Novinka.
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
Z4207 DWARF BLUE a vytváří široce kulovité až polštářovité keře. Novinka.
Z4207 DWARF BLUE – kompaktní vzrůst, lilavé květy, výška 35 cm.
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.
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. Novinka.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč, 5/175 Kč.
Z4216 ELLAGANCE PINK – jemně růžové vonné květy se na rostlině objevují
v průběhu celého léta. Dorůstá obvykle 30 – 40 cm. Novinka.
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.
Z4209 EDELWEISS

Z4218 HIDCOTE COMPACT
Z4229 VALENCE DARK VIOLET
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. Novinka.
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 fialovývh květinových klasů.

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 60 Kč, 3 kusy od druhu 160 Kč.
Z3406 BALMY LILAC – sytě šeříkově vybarvené květy, nižší vzrůst.
Z3414 CAMBRIDGE SCARLET – sytě červená, výška 60 cm.
Z3411 LEADY LADY PLUM – uhrančivě orchideově purpurové květy, výška 25 cm.
Z3412 PINK LACE – monarda hybrid – velmi pěkná mrazuvzdorná monarda
s pastelově růžovými, krajkovanými květy. Výška 50 cm, vhodná i pro pěstování
v nádobách. Novinka.
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Z4213 ELLEGANCE ICE

224

Z4216 ELLAGANCE PINK

Z3411 LEADY LADY PLUM

Z3414 CAMBRIDGE SCARLET

225

Z3406 BALMY LILAC

lukonbulbs@mybox.cz

W5143 NOBLEMAIDEN

W5142 MY CASTLE

LUPINY
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W5307 UVARIA

W5141 CHANDELIER

Lupiny, latinsky lupinus, též nazývané vlčí bob, jsou mrazuvzdorné trvalky. Nenáročné,
dávají přednost slunci a provzdušněné půdě. Kvetou v červnu až červenci, výška 80 cm.
1 kus 25 Kč, 3 kusy od druhu 70 Kč.
W5141 CHANDELIER – světle žlutý.
W5142 MY CASTLE – sytě rudě červený.
W5143 NOBLEMAIDEN – krémově bílý.
W5144 THE CHATELAINE – růžový a bílý.
W5145 THE GOVERNOR – modrý a bílý.
W5146 THE PAGES – karmínově červený a bílý.
W5140 SMĚS LUPIN – 5/100 Kč.

MNOHOKVĚTY

Mnohokvěty, též knifofie, latinsky kniphofia – už zdaleka nejsou neznámými trvalkami.
Svými elegantními, různobarevnými klasy si získaly nejednoho ctitele. Jsou to stálezelené
W5144 THE CHATELAINE trvalky z Jižní Afriky, které jsou u nás mrazuvzdorné, stačí velmi lehká pokrývka či chvojí.
Vyžadují plné slunce, plně propustnou půdu, v létě stále vlhkou. Sází se 10-15 cm hluboko.
U našich germánských sousedů jsou známy též pod názvem Kleopatřina jehla.
Z5303 ALCAZAR – dosahuje výšky do 120 cm. Kvete v červnu až září šarlatově
červenými květy, zespodu trochu nažloutlými. Obě knifofie jsou vhodné k řezu.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
Z5302 ROYAL CASTLE – k. uvaria – od června do září žluto-oranžově-červeně
tónovanými květy kvetoucí trvalka. Výška 80 cm. Na slunná stanoviště, přes zimu lehký kryt.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč, 5/125 Kč.
W5307 UVARIA – stálezelená trvalka, výška 1,5 až 2 metry v době květu, v nádobách je
výška poloviční. Husté klasy trubkovitých kvítků jsou chromově žlutooranžové.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč, 5/125 Kč.

MONTBRÉCIE

Montbrécie jsou hlíznaté květiny pěstované pro barevné květy, které se rozvíjejí po
celé léto. Tvoří husté trsy mečovitých a přímých listů. Na chráněných místech jsou
mrazuvzdorné, pod dobrou zimní nastýlkou vydrží a druhý rok o to intenzivněji kvetou.

Z5302 ROYAL CASTLE
M0003 EMBERGLOW
V našich podmínkách je lepší je pěstovat a skladovat jako mečíky. Dosahují výšky 60100 cm, hodí se na záhony a k řezu. Květenství je v klasech, které jsou úzce hroznovitého
tvaru s více než 30 kvítky. Dělíme je na velkokvěté krokósmie mající širší květenství
připomínající klasy mečíků s pohárovitými květy a na drobnokvěté montbrécie, které
mají květy úzce pohárovité, ale s větším počtem poupat a sekundárních klásků.
VELKOKVÉTÉ MONTBRÉCIE – nové hybridy vyšlechtěné v Anglii a Holandsku.
Nedělají pacibulky, množí se výhradně dělením hlíz.
M0003 EMBERGLOW – oranžově červená velkokvětá odrůda s citrónově žlutým
středem a s hnědě tečkovaným okrajem. Výška až 1 metr.
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/100 Kč.
M0004 EMILY MCKENZIE – kompaktní rostliny kvetou koncem léta, výška 60 cm.
Rostliny nesou hustá květenství široce nálevkovitých žlutě oranžových květů s tmavě
hnědými očky a pozadím. Překrásný kultivar, vhodný k řezu.
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/100 Kč.
M0007 LUCIFER – velmi statná trvalka, výška až 1 metr. Květy jsou uspořádány
v hustém, větveném klasu, mají nálevkovitý tvar a velmi sytý, tmavočervený odstín.
V klasu 30-40 poupat.
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/100 Kč.
M0010 MASONORUM – typ montbrécie pocházející z jižní Afriky s velkými, svítivě
oranžově červenými květy sestavenými hustě ve dvou řadách v klasu. Kvete v červenci
až srpnu, rostlina je vysoká 80 cm. Velmi málo známá květina skvělého zahradního
efektu, vhodná jak na záhony, tak i k řezu.
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/100 Kč.
M0029 YELLOW EMBERGLOW – sytě oranžová forma populární sorty Emberglow.
Výška do 1 metru.
1 kus 15 Kč, 5/70 Kč.
M0000 SMĚS VELKOKVĚTÝCH – 5/55 Kč, 10/100 Kč.

M0007 LUCIFER

W5145 THE GOVERNOR

W5146 THE PAGES

M0004 EMILY MCKENZIE

W5140 SMĚS LUPIN
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Z5303 ALCAZAR

M0000 SMĚS VELKOKVĚTÝCH

M0029 YELLOW EMBERGLOW
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W2155 PANICULATA

W2157 PINK FESTIVAL

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

W2152 FAIRY PERFECT

NEVĚSTIN ZÁVOJ

Tato oblíbená květina, též nazývaná šater, latinsky gypsophylla paniculata, se zejména
používá k řezu do kytic, květenství lze usušit. Vysoce dekorativně však působí i na
záhonech. Jsou to kultivary víceleté, mrazuvzdorné, které se sází 15 cm hluboko. Dávají
přednost světlému stanovišti a propustné půdě. Kvetou v červenci a srpnu.
W2152 FAIRY PERFECT – bílé květy jsou velmi plné, výška až 1 metr.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
W2157 PINK FESTIVAL – jemně růžové plné květy. Výška 80 cm. Novinka.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
W2155 PANICULATA – latnatý, jednoduchý bílý, výška 70 cm.
1 kus 20 Kč, 3/50 Kč.

ORLÍČKY

Orlíčky, latinsky aquillea, jsou půvabné, trsnaté, víceleté rostliny pěstované hlavně
pro ostruhaté květy rozvíjející se na jaře a začátkem léta. Nabízíme typy CAMEO
(flabellata) jsou 7-8 cm vysoké, kvetou do výšky 12 cm. Hodí se tedy zejména do skalek,
květináčů či korýtek, KULTURNÍ (cultorum) s výškou 70-80 cm, typy BARLOW
(plnokvěté) s výškou 70 cm a typy středních WINKY. Jsou plně mrazuvzdorné, velmi
W2311 WILLIAM GUINESS adaptabilní a zcela nenáročné. Sází se mělce.
KULTURNÍ ORLÍČKY – aquilegia cultorum – hodí se na záhony, výška 30 cm.
W2311 WILLIAM GUINESS – černě fialový a bílý, kontrastní!
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč, 5/105 Kč.
PLNOKVĚTÉ ORLÍČKY – Aquilegia vulgaris – hodí se na záhony, výška 70 cm.
Kvetou květen-červen, dekorativní „jetelovité“ listy.
1 kus 25 Kč, 3 od druhu 70 Kč, 5/105 Kč.
W2304 BARLOW BLACK – temně fialově černý.
W2305 BARLOW BLUE – šmolkově modrý.
W2307 BARLOW WHITE – čistě bílý, pěkně plný.
W2309 CHRISTA BARLOW – růžově bílá.
W2312 ROSY BARLOW – sytě růžový plný, karmínové špičky. Novinka.
W2302 NORA BARLOW – červený, bílé špičky.
Z3480 WINKY DOUBLE RED WHITE – pohledná kombinace červené a bílé.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč, 5/175 Kč.
Z3481 WINKY DOUBLE ROSE WHITE – kombinace sytě růžové a bílé.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč, 5/175 Kč.
W2300 SMĚS PLNOKVĚTÝCH – 5 kusů 90 Kč.
W2304 BARLOW BLACK

W2305 BARLOW BLUE

W2307 BARLOW WHITE
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W2309 CHRISTA BARLOW

W2302 NORA BARLOW

Z3480 WINKY DOUBLE RED WHITE

PRYSKYŘNÍKY

Z3481 WINKY DOUBLE ROSE WHITE

Pryskyřníky, latinsky ranunculus – jsou vytrvalé rostliny s hlízovitě ztloustlými kořeny,
členitými listy a lodyhami s kulovitými květy v různých pastelových barvách, jako miniaturní
pivoňky. Výška 25-30 cm. Vhodné na řez, do skalek i na záhony. Velmi populární. Jsou plně
mrazuvzdorné. Rostou na slunci i v polostínu. Sází se 6-8 cm hluboko, před výsadbou se
na půl dne namočí do vlažné vody a po vyjmutí se obalí popelem ze dřeva nebo práškem
ze dřevěného uhlí. To umožní snadné klíčení a ochrání hlízy před houbovými chorobami.
Y5300 SMĚS PRYSKYŘNÍKŮ – 5/30 Kč, 10/55 Kč.¨

RODOHYPOXISY

Rodohypoxisy, latinsky rhodoxypoxis, jsou zakrslé, hlíznaté rostliny kvetoucí na jaře
a v létě květy s nesrostlými korunními lístky. Jsou mrazuvzdorné, ale v suchém prostředí.
Lépe na zimu ze země vyjmout a uložit. Výška 5-8 cm. Vyžadují slunce a rašelinnou
půdu. Skvělé do skalky, sází se 5 cm hluboko. Vzácná skalnička! Kvetou neúnavně od
jara do podzimu! Od května do září!!
1 kus 50 Kč, 3 kusy od druhu 130 Kč, 5/200 Kč.
Y5536 HEBRON FARM CERISE – sytě cyklámenově růžový, výška 10 cm. Novinka.
Y5535 HEBRON FARM PINK – sytě karmínově růžové drobnější květy, výšk 10 cm. Novinka.
Y5539 TETRAPLOID PINK – sytě růžové, velmi velké květy. Novinka.
Y5540 TETRAPLOIS WHITE – mušlově bílé s narůžovělým nádechem, velmi velké květy. Novinka.

W2300 SMĚS PLNOKVĚTÝCH

W2312 ROSY BARLOW

Y5540 TETRAPLOIS WHITE

Y5300 SMĚS PRYSKYŘNÍKŮ

Y5539 TETRAPLOID PINK

Y5535 HEBRON FARM PINK

Y5536 HEBRON FARM CERISE
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Z5152 ANGELINA

Z5106 SCHORBUSER BLUT
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Z5104 PURPERTEPPICH

ROZCHODNÍKY

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 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.
Z5104 PURPERTEPPICH – 15 cm vysoký, kvete purpurovými kvítky. Novinka.
Z5106 SCHORBUSER BLUT – 12 cm vysoký, plazivý, tmavě purpurové listy a květy.
Ostatní botanické rozchodníky a variety
Z5152 ANGELINA – s. rupestre – rozchodník suchomilný – 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.
Z5155 BERTRAM ANDERSON Z5155 BERTRAM ANDERSON – sytě červený, tmavý list. Výška 20 cm. Kvete celé
léto až do září. Novinka.
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.
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.
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. Miluje slunce. 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.
Z5169 WEIHENSTEPHANER GOLD – s. floriferum – kvete žlutě, výška 15 cm.
Z5172 DYSYPHYLLUM Vynikající do skalky. Novinka.

Z5157 CHOCOLATE BALL

Z5179 SEXANGULARE
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Z5178 SILVER

Z5177 YELLOW CUSHION
Z5170 YELLOW OUEEN
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.
Z5170 YELLOW OUEEN – rozchodník ostrý – sedum acre – žlutě zelené listy se
žlutými květy. Má atraktivní svítivou barvu, vytváří poměrně rychle působivé trsy výšky
okolo 5-8 cm. Roste dobře na suchých, slunných i skalnatých stanovištích. Přirozeně se
teké objevuje v prasklých zdech, vhodná na okraje cest. Novinka.
Z5183 CHERRY TART – 15-20 cm nízký pokryvný rozchodník se sytě růžovými květy
a červeným olistěním. Výborný doplněk skalek, suchých zídek či kamených koryt.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč, 5/175 Kč.
Z5100 KOLEKCE ROZCHODNÍKŮ – 5/125 Kč, 10/220 Kč.

Z5183 CHERRY TART

ZEFYRANTESY

Zefyrantesy, latinsky zephyranthes jsou letní a časně podzimní amarylkovité cibuloviny s přízemními
listy a stvolem pouze s jedním nálevkovitým, téměř vzpřímeným květem zvláštních barevných
odstínů. Květy vytvářejí ve skupinkách nádherný pastelový efekt. Vhodné do skalek, truhlíků, misek,
záhony ap. Sází se v dubnu ven na slunná místa, asi 4 cm hluboko. Na zimu se ukládají jako mečíky.
1 kus 8 Kč, 3 kusy od druhu 22 Kč, 5/34 Kč, 10/60 Kč.
Y6701 candida – sněhobílé květy se zeleným středem jsou široce rozevřeny, 15-20 cm vysoké.
Y6702 citrina – je 10-15 cm vysoká, s jasně žlutě pastelovými a až 5 cm širokými květy.
Y6703 robustus – světle purpurově růžové květy, bílý střed. Květy v úhlu odstávají,
efektní, 15-20 cm výška. Synonymum habrantus robustus.
Y6704 rosea – květy jsou světle růžové, vzpřímené, 15-20 cm.
Y6700 SMĚS ZEFYRANTUSŮ – 5/30 Kč, 10/55 Kč.

Z5100 KOLEKCE ROZCHODNÍKŮ

Y6701 candida
Z5169 WEIHENSTEPHANER GOLD

Y6703 robustus

Y6704 rosea

Y6700 SMĚS ZEFYRANTUSŮ
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Z3512 PINK EVELINE

Z3507 FIRST LOVE

ROZRAZILY
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Z3514 ANTARCTICA

Rozrazily, latinsky veronica, jsou trsnaté a klasnaté trvalky s dlouhými centrálními
a kratšími sekundárními klasy na jedné lodyze výšky okolo 40 cm. Jsou plně
mrazuvzdorné a skvěle se vyjímají na záhonech i v nádobách.
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
rostou na slunném stanovišti v nevysychavé vlhké až zamokřené půdě.
1 kus 60 Kč, 3 od druhu 160 Kč, 5/250 Kč.
Z3514 ANTARCTICA – velmi něžně růžové květy na 35 cm dlouhých stoncích nad
krásně leskle zeleným listovím. Novinka na okraje záhonů i do nádob.
Z3507 FIRST LOVE – kvete nádherně celé léto sytě masitě růžovými klasy. Výška 40
Z3573 AMETHYST RAY cm. Pro všestranné použití.
Z3512 PINK EVELINE – bleďounce růžová s purpurovými konci perálů. Fantastické
osvěžení pro letní záhony. Výška 50 cm. Skvělá sorta.

Z3563 BABY DOLL

Z3556 ROSA ZWERG

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.
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.
Z3555 RED FOX – výška 30-50 cm, dlouhá květenství jsou zajímavě karmínově růžově
červené, unikátní barva. Populární.
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. Akční cena!
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč, 5/175 Kč.

Z3557 ROYAL CANDLES GLORY
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Z3555 RED FOX

Z3552 ULSTER BLUE DWARF
Z3571 YOUNIQUE BABY PINK
Z3557 ROYAL CANDLES GLORY – má lehce zakrnělý, al 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.
Z3552 ULSTER BLUE DWARF – sytě šmolkově modré klásky. Kvete 3 měsíce přes
léto. Výška 25 cm. Vhodná do skalky i nádob.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
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 růžových klásků. Výška 30 cm. Novinka.
Z3550 KOLEKCE ROZRAZILŮ KLASNATÝCH – 3/160 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.
Z3597 BLUE BOMB – tvoří jedinečně rozvětvené květní chocholy podobné čechravám,
každý chochol se skládá ze štíhlých shluků se stovkami jasně modrých květů, které jsou
v kontrastu k bílým rozkvétajícím poupatům a zeleným koncovým kláskům. Výška 3035 cm. Výjimečná 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!
Z3576 BLUE MOUNTAINS – nový typ z Bomb série s několika násobně dělenými
květními stvoly délky 35 cm a s hustě rozmístěnými hořcově modrými květy, které ladí
s ostře zelenými ještě nerozvinutými poupaty. Unikátní novinka.
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Z3578 PINK HARMONY

Z3586 BLUE BITTER SWEET

Z3598 PINK EXPLOSION
Z3577 HIGH FIVE
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.
Z3598 PINK EXPLOSION – krajkové a elegantní, kratší růžově červenající klasy
s květy otevírající se od spodu nahoru s prodluženou dobou kvetení.
Naprosto ideální pro řez, květy jsou kompaktní, odolné a trvanlivé s dobře rozvětveným
habitusem a silnými stonky délky přes 45 cm. Úžasná novinka 2021.
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.
Z3580 TWILIGHT Z3599 PURPLE EXPLOSION – silné stonky nesou nachově zbarvené soukvětí
unikátního barevného odstínu. Ideální pro řez, květy jsou kompaktní, odolné a trvanlivé
s dobře rozvětveným habitusem a silnými stonky délky přes 45 cm. Úžasná novinka 2021.
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 řazu a i do nádob.
Z3580 TWILIGHT – v. spicata hybrid s velmi silnými a kompaktními klasy v temně
modrém odstínu a výrazně obohacují pestrost trvalkových záhonů. Velmi bohatě
kvěetoucí dru. 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 2030 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. Novinky na trhu.
1 kus 60 Kč, 3 od druhu 160 Kč.

Z3588 MOODY PINK
Z3589 MOODY SKY BLUE
Z3591 MOODY DARK BLUE – nese tmavě, modře fialové, velmi kompaktní květy.
Z3588 MOODY PINK – pastelově růžové květy.
Z3589 MOODY SKY BLUE – nebesky modré květy.
Ostatní rozrazily.
Z3586 BLUE BITTER SWEET – v. gentianoides – rozrazil hořcovitý – sytěji barevně
vylepšený klon původní odrůdy, který kvete přes celé léto množstvím 50 cm vysokých
stonků s bohatšími květenstvími nádherně modrých květů. Velmi pěkná novinka na
záhony, pže ji úspěšně pěstovat i nádobách.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
Z3562 LAPIS LAZULI – v. austriaca – rozrazil rakouský je vzpřímeně, keříkovitě
rostoucí druh, který lze vzácně nalézt i v přírodě. V ČR je zařazen mezi ohrožené druhy.
Naše rostliny nepocházejí z přírodních sběrů, jsou rozmnoženy vegetativně v našem
zahradnictví. Prospívá na slunečném stanovišti, v sušší kamenité zemině. Vysazujeme jej
do skalek, nebo nižších trvalkových výsadeb. Mrazuvzdornost do – 28°C. Výška 30 cm.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.

TYGŘICE

Tygřice, latinsky tigridia, jsou rostliny vysoké 40-60 cm s přímými, rozvětvenými stvoly
zakončených 2-6 květy ve všech pastelových barvách a tygrovanými středy. Pěstují se stejně
jako mečíky a jejich využití je zejména v okrasných zahradách, v předzahrádkách i na záhonech.
1 kus 8 Kč, 3 kusy od druhu 22 Kč, 5/35 Kč, 10/65 Kč.
Y6502 AUREA – květy jsou zlatožluté, karmínově tečkované.
Y6503 CANARIENSIS – krémové květy jsou růžově tečkované.
Y6504 LILACEA – lila růžové květy jsou karmínově tečkované.
Y6500 SMĚS TYGŘIC – 5/40 Kč, 10/70 Kč.
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Jsou to známé mrazuvzdorné trvalky, nazývané též třapatky nebo třapatkovky. Tento
rod trvalek je zcela nenáročný. Roste na slunci i ve stínu. Půdu mají rády spíše vlhčí.
Hodí se k řezu a dekoracím. Kvetou celé léto, sází se 10-15 cm hluboko.

TŘAPATKY

Latinsky rudbeckia, nádherné trvalky, které dlouho vydrží jako řezané ve vázách.
1 kus 60 Kč, 3 kusy od druhu 160 Kč, 5/250 Kč.
W2635 BLACK BEAUTY – r. occidentalis – vynikající dekorativní a aranžérská
květina s výrazně zbarvenými, téměř černými šišticemi bez okvětních lístků. Výška
1 metr. K sušení a k řezu.
W2639 CHEROKEE SUNSET – r. hirta – třapatka srtnatá – plné a poloplné, 7-10
cm velké květy v různých odstínech žluté, oranžové, červené, bronzové, červenohnědé
a mahagonové, některé v kombinaci těchto barev. Krásná květin pro řez nebo na záhony.
Vysoká do 60 cm. Vyžaduje sušší a slunná místa. Kvete celé léto. Novinka.
W2628 GOLDQUELLE – r.lacinata – plnokvětá, citrónově žlutá forma. Pozdnější,
výška 90 cm. K řezu do váz.
W2361 CHERRY BRANDY W2361 CHERRY BRANDY – r. hirta – tvoří středně velké trsy kopretinových úborů
tmavé, třešňově červené barvy s tmavým halo ve středu. Naprosto fantastická odrůda
do nádob nebo na okraje záhonů. Výška 50-60 cm. Extra novinka.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč, 5/300 Kč.
W2362 PRAIRIE GLOW – tato netypicky zbarvená třapatka má zlaté špičky
zdůrazňující zářivě červeně oranžové okvětní lístky této dlouho kvetoucí trvalky. Huňaté
rostliny jsou dobře rozvětvené se svěžím vybarvením, laločnatý listy na robustních
stoncích jsou bronzově fialově tónpvané. Výška 50-60 cm. Skvělá novinka.

TŘAPATKOVKY

Latinsky echinacea, 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. 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.
W2362 PRAIRIE GLOW 1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.

Z3631 BRIGHT ROSE

Z3632 DOUBLEDECKER
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W2351 BLACKBERRY TRUFFLE

W2635 BLACK BEAUTY

Z3638 CHEYENNE SPIRIT

W2623 MAGNUS
Z3637 GREEN TWISTER
Z3638 CHEYENNE SPIRIT – vysoké rezavé stonky v růžových pastelových barvách
a jejich kombinací. Výška 70 cm. Nové velkokěté hybridy ve směsi. Novinka k řezu.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
W2623 MAGNUS – sytě purpurové kopretinové květy jsou sytě purpurové. Výška 80
cm. Novinka.
Z3632 DOUBLEDECKER – e. purpurea – okvětní lístky jsou ve dvou poschodích.
Výškia 80 cm. Unikátní sorta.
1 kus 50 Kč, 3/140 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.
W2351 BLACKBERRY TRUFFLE – elegantní odrůda s krásnými, ostružinově
růžovými plnými květy s netradičně roztřepenými konci okvětních lístků. Výška 80 cm.
W2363 COCONUT LIME – plné pomponkovité květní úbory s čistě kokosově
nazelenalými středy obklopených zelinkavě bílými paprskovitými lístky. Květy se objeví
na vysokých rozvětvených stoncích v létě od července do září. Vypadají nádherně na
záhonech s dalšími pozdně letními kvetoucími trvalkami a okrasnými trávami. Výška
70 cm.
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.
W2364 CHERRY FLUFF – je další kráskou s plnými něžně růžovámi květy
s nádechem limetkově zelené. Její květ je složen z chocholky okvětních lístků, které se
střídají s delšími a kratšími okvětními lístky. Výška 30-40 cm. Parádní!
W2358 MARMALADE – velmi voňavé květy jsou afrikánově oranžové s lehce
narudlou infúzí, mají nádherné plné pomponkovité středy a jsou neseny velmi pevnými
lodyhami délky až 90 cm. Dokonalá barva.
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 cm. Jak mléčný koktejl.

W2359 MILKSHAKE

W2358 MARMALADE
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W2360 RHYTMES IN ORANGE
W2365 PINK DOUBLE DELIGHT
W2365 PINK DOUBLE DELIGHT – může se pochlubit nádherným kompaktním
vzrůstem s více květy na každém robustním stonku. Jemné okvětní lístky sladké růžové
jsou zakončeny načechranými, velmi plnými kužely v mírně hlubším odstínu. Květy
postupně vyzrávají do krásného lila odstínu. Spousta květů do kytic a na záhonech
doslova září! Výška 60-40 cm. Exkluzivní!
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
W2360 RHYTMES IN ORANGE – opravdu nádherná dvojbarevná plnokvětá trvalka
se zajímavě tvarovanými květy – okvětní lístky jsou meruňkově žluté, velký kulovitý
pomponkovitý střed je tvořen množstvím mangově oranžových třepenitých plátků,
nevyvinutý střed je opět meruňkově žlutý. Výška do 70 cm. Naprosto unikátní novinka.

PODĚNKY

Poděnky, latinsky tradescantia, jsou stálezelené trvalky pěstované pro květy a ozdobné
listy. Jsou plně mrazuvzdorné a rostou všude – ve vlhké i suché půdě, na slunci i značném
stínu. Často se spokojí s okrajovými místy na záhonech. Kvetou od konce jara do začátku
podzimu. Vysoké jsou od 40-60 cm v závislosti od vodního režimu a jakosti půdy.
1 kus 30 Kč, 3 kusy od druhu 80 Kč.
W2452 BILBERRY ICE W2452 BILBERRY ICE – světle levandulové květy, tmavší oko.
W2465 CAERULEA PLENA – kobaltově modré poloplné květy. Výška 40 cm.
W2457 LEONORA – fialově modré květy, výška 70 cm. Kvete od června do konce října.
W2463 LITTLE DOLL – kobaltově modrá, kontrastní zlaté pestíky. Výška 25 cm. Novinka.
W2467 LITTLE WHITE DOLL – křídově bílé květy, střed levandulově nadechnutý.
Výška 25 cm. Novinka.
W2468 MAC’S DOUBLE – nádherně plné květy jsou levandulově modré, výška 40-45 cm.
W2458 OSPREY – základní barva květů je bílá s lilavě růžovým, rozmytým líčkem.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
W2471 PINK CHABLIS – pastelově růžové, bíle lemované květy, karmínově růžové
středy. Výška 45 cm. Novinka.
W2400 SMĚS PODENEK – 3/80 Kč, 5/120 Kč.

W2400 SMĚS PODENEK
W2471 PINK CHABLIS
W2458 OSPREY
W2652 CERISE QUEEN – achillea millefolium – jasně třešňově červená.
W2651 MOONSHINE – sytě žlutý. výška 60 cm. Novinka.
W2653 PRETTY BRENDA – vynikající sytě růžová s širokými hlavami květů.
Květinová barva časem posilujea dává dvou tónovaný efekt. Výška 50 cm. Opakujte
květenství po seříznutí odkvetlých stonků.
W2654 SUMMER WINE – zploštělé květinové hlavy se sestávají z masy malých,
brlookých, vínově červených květů, které se objevují po dlouhou dobu v létě. Novinka.
W2656 TRICOLOUR – květenství tohoto řebříčku hrají snad všemi barvami, květy se dle
stáří přebarvují od žluté přes svštle oranžovou až k červeným okrajům. EXTRA odrůda.
W2655 WHITE BEAUTY – čistě bílé úbory květů s mini žlutými středy. Pevné stonky
se perfektně hodí k řezu, ale i k sušení. Novinka.
W2600 SMĚS ŘEBŘÍČKŮ – 3/150 Kč, 5/225 Kč.
W2652 CERISE QUEEN

ŘEBŘÍČKY

Řebříčky, latinsky achillea, jsou plně mrazuvzdorné trvalky, přes zimu částečně zelené.
V hodné jsou na obruby záhonů, k řezu a k aranžmá. Na stanoviště jsou nenáročné, rostou
na slunci i ve stínu v jakékoli půdě. Za starostlivost se však odmění bohatstvím květů. Sází
se 10 cm hluboko, kvetou přes celé léto, výška 50-70 cm. kvetou celé léto. Vynikající k řezu.
W2457 LEONORA 1 kus 60 Kč, 3 kusy od druhu 160 Kč, 5/250 Kč.
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W4203 CHELSEY

W5220 KAHOME

W2802 SPICATA ALBA

ŠUŠKARDY

W2801 SPICATA

Šuškardy, latinsky liatris, jsou plně mrazuvzdorné a v létě kvetoucí trsnaté trvalky
s hustými klasy drobných kvítků na silných a řezatelných lodyhách. Výborně se hodí na
aranžmá a k řezu. Protože jednotlivé kvítky vykvétají od shora dolů mají i další název –
shorakvět. Na podmínky jsou zcela nenáročné, slunci však dávají přednost.
1 kus 8 Kč, 5 kusů od druhu 35 Kč, 10/60 Kč.
W2801 SPICATA – nachově růžová, výška 55 cm.
W2802 SPICATA ALBA – čistě bílá, výška 55 cm.

TUŽEBNÍKY

Tužebníky, latinsky filipendula, jsou v létě kvetoucí, plně mrazuvzdorné trvalky. Daří
se jim na slunci a v půdách schopných udržet vláhu nebo v polostínu s půdou vlhkou.
Mají vysoce dekorativní listy.
W5220 KAHOME – kompaktní květy jsou měkce růžové, nadýchané jak cukrová vata
a kvetou od července do září. Výška 35 cm. Skvělá novinka všestranného využití.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
W5224 ULMARIA PLENA – tužebník jilmový, květy krémově bílé, plné. Listy jsou
světle žluté, vysoce dekorativní, výška 70 cm.
W5224 ULMARIA PLENA 1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.

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.
Z5351 PRINCESS NADIA – ajuga tenori je vynikající půdokryvná rostlina s úžasnými
vícebarevnými listy v kombinaci lesní zeleně, krémově bílé a různě růžových tónů, které
se šíří do stran a opravdu rozjasní stinné zahrady. Vzhledem k tomu, že je 15-20 cm
vysoká a 20 až 30 cm široké, může se pěstovat v květináčích a na terasách. Kvete od
května do července. Novinka.
1 kus 60 Kč, 3/160 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.

ZÁPLEVELÁKY

Zápleváky, latinsky helenium, jsou mrazuvzdorné trvalky kvetoucí v pozdním létě
Z5351 PRINCESS NADIA a na podzim.Pěstují se pro početné kopretinové úbory s typickým vystouplým středem.
Vyžadují slunce, na půdu jsou nenáročné. Výborné k řezu.

W4213 FUEGO
W4208 HELENA GOLD
W4202 BIEDERMEIER – jak vymalované červené květy se žlutými okraji. Výška 120
cm. Super novinka k řezu.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
W4213 FUEGO – kompaktní velice krásný kultivar zápleváku, který rozzáří každou
zahradu. Květy jsou zářivé žlutě červené a lze je řezat do vázy. Vysazujeme jej nejlépe
do skupin o více druzích nebo na místa, kde vynikne. Nejvíce prospívá na přímém slunci
v dostatečně vodou zásobené půdě. Výška 40-50 cm, kvete celé léto až do září. Novinka.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
W4208 HELENA GOLD – h. autumnale – zlatožlutý. Výška 100-120 cm.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
W4203 CHELSEY – téměř celočervená odrůda v rumělkově rudém tónu s jemným
žlutým žíháním. Výška 80 cm. Hodí se i k řezu. Novinka.
1 kus 45 Kč, 3/120 Kč.
W4214 INDIANERSOMMER – Indiánské léto je pravděpodobně nejvyšší a nejpozději kvetoucí záplevelák, ale stojí za to si na něj počkat. Květy jsou bohaté, měděně
červené se sametově hnědými středy. Od srpna do září a října hojně kvete, což je
neocenitelným zdrojem pro řez. Snadno se pěstuje, výškay. 120 cm plus. Novinka.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
W4215 MERANTI – neodolatelná novinka z Nizozemska s nízkými nároky na údržbu.
Nabízí měsíce teplých červených květů na kompaktních rostlinách. Ideální pro záhony,
řez a dekorativní hrnce, je snadno pěstovatelná odrůda, pokud se odstraní odkvetlé květy
bohatěji kvete lepšími květy. Výška 70 cm.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
W4201 RUBINZWERG – h. bigelovii – nádherně zbarvené rubínově červené okvětní lístky
okolo vystouplých středů na pevných lodyhách do 1 metrů výšky. Kvete celé léto. Super k řezu.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
W4204 KANARIA – svítivě kanárkově žluté uniformní květy, fantastické k řezu,
protože vydrží svěží ve váze 10 i více dnů. Výška 60-90 cm. Velmi atraktivní pro
motýly. Skvělá novinka.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
W4216 RAUCHTOPAS – tvoří své velké, více tónové jantarově žluté a jemně hnědé
květy v letním slunovratu. Je to zdravá a extrémně bohatě kvetoucí trvalka univerzálního
použizí. Výška 1 metr, šířka 60 cm. Novinka s dobrou stabilitou trsů.
1 kus 60 Kč, 3/160 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. Kulaté středy jsou hořce čokoládově hnědé zlatě protkané.
Velmi přitažlivá novinka.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
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Y6314 SILVER QUEEN
Y6306 QUEEN FABIOLA

TRITELEJE

Y6304 CORRINA

Triteleje, latinsky triteleia, jsou pozdě na jaře kvetoucí hlíznaté rostliny s tenkými stonky
a okolíky nálevkovitých květů. Jsou mrazuvzdorné, potřebují propustnou půdu, která v létě
vysychá. Sází se asi 7 cm hluboko, jinak jsou to nenáročné skalničkové rostliny.
Y6304 CORRINA – t.ixioides – květy jsou zvláštně fialově purpurové.
1 kus 7 Kč, 5/32 Kč, 10/60 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
Y6307 RUDY – t.laxa – kvete v květnu-červnu kobaltově modře zbarvenými, bíle
melírovanými kvítky na 30 cm vysokých lodyhách. Novinka.
Y6307 RUDY 1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/100 Kč.
Y6314 SILVER QUEEN – čistě bílá. Novinka.
1 kus 12 Kč, 5/55 Kč, 10/100 Kč.
Y6322 TWILIGHT – tmavě ialové květy na stoncích až 60 cm dlouhých, super k řezu.
Nejtmavší triteleja. Novinka.
1 kus 15 Kč, 5/70 Kč, 10/130 Kč.
Y6300 SMĚS TRITELEJÍ – 10/60 Kč, 20/110 Kč.

ZVONKY

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.
Y6322 TWILIGHT BĚLOKVĚTÉ – campanula lactiflora – na záhony a k řezu, výška 1 metr. Kvetou
v červnu a červenci. Výška 1 metr.
W4731 AVALANCHE – Lavina je listnaté trvalka, která má středně zelené, vejčité listy
s vysokými, urostlými a rozvětvenými stonky s velkými, sněhově bílými květy, což má
za následek lavinu sněhu po celé léto. Výška 1 metr. Skvělá k řezu. Novinka.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
W4703 POUFFE – čistě modré květy s nabělalými špičkami jsou uspořádány
v hroznech na latách dlouhých 80 cm. Kvete celé léto.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
W4704 PRICHARDS VARIETY – světle ametystově modré květy bohatě rozkvétají
na hustých latách výšky až 120 cm. Kvete celé léto.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.

W4732 FREYA
W4727 ROYAL WEDDING
KLUBKATÉ – campanula glomerata – na záhony , výška 30-40 cm. Kvetou v červnu až srpnu.
W4732 FREYA – tvoří shluk hrubých zelených listů a stonků, které nesou, velké
množství hvězdicovitých, lila fialových květů od začátku léta. Tento kultivar je otužilejší
než jiné odrůdy, kvete podél dvou třetin stonků, spíše než jen v klastrech na vrcholu.
Dobrý pro řez. Výška okolo 35 cm. Novinka.
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
ZVONKY TEČKOVANÉ – campanula punctata.
W4724 KENT BELLE – 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.
W4734 SARASTRO – je 35 cm vysoká alpínka vhodná na okraje záhonů i na skalky.
Květy jsou cípatě protáhle zvonkovité, purpurově fialové, uvnitř jsou bohatě karmínově
tečkované. Kvete v červnu až srpnu.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
W4728 SILVER BELLS – tyto stříbrné rolničky se rozprostřou se svými stříbřitě
levandulovými podlouhlými zvonky nad a mezi fialově purpurově zbarvenými listy
s lesklou texturou. 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, kde časem může působit i jako půdokryvný. Prima novinka.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
Z4730 WINE AND RUBIES – podlouhlé velké zvonky jsou orchideově purpurové se
světlejšími okraji, tmavě červené stonky nesou mnoho poupat, takže dlouho kvetou – od
června do září. Hodí se také k řezu. Výška okolo 50 cm. Úžasná novinka.
1 kus 110 Kč, 3/300 Kč.

W4724 KENT BELLE

W4734 SARASTRO

OSTATNÍ ZVONKY
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.
W4733 COUNTRY BELLS LIGHT BLUE – masy velkých měkce modrých květů na
robustních chstoncích a větvích. Vhodné k řezu i do nádob. Výška 60 cm. Velmi pěkná novinka.
1 kus 90 Kč,3/240 Kč.
W4727 ROYAL WEDDING – c. sibirica – zvonek sibiřský – má nádherné svěže modré
květy, které jsou velmi velké, a říká se, že je to barva zásnubních šatů vévodkyně Kate.
Výška 85 cm. Skvěle se vyjímá v nádobách, kde je nižší a košatější, na záhonech doslova
září a skvěle se hodí k řezu – kytice ve vázách jsou opravdu překrásné. Luxusní novinka.
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
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Y5790 SMĚS PLNOKVĚTÝCH

SASANKY

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

W1205 bletila PURPLE VARIEGATA
W2712 BURNING HEARTS

Sasanky, neboli také anemonky, je velmi široký botanický rod. Nabízíme sasanky druhu
anemone coronaria, tedy hlíznaté trvalky s velkými květy na 30-40 cm vysokých stvolech
a kvetoucích na jaře, sasanky druhu anemone hupehensis hybridy, kořenové vysoké
Y5700 SMĚS JEDNODUCHÝCH trvalky a sasanky hajní anemone multifida a syvestris. Hlízky sasanek se sázejí od března
do června. Před výsadbou se namočí na 24 hodin do vlažné vody. Sází se 5 cm hluboko.
Sasanky jsou mrazuvzdorné jen částečně. Na chráněných místech však pod lehčím krytem
přezimují spolehlivě. Pokud je na zimu ze země vyjmete a na jaře nasázíte, máte jistotu.
SASANKY DE CAEN – tato série má jednoduché květy v pastelových barvách. Jedná
se o velmi vitální sasanky vhodné i do skalek a k řezu.
1 kus 7 Kč, 5 od druhu 32 Kč, 10/60 Kč, 20/110 Kč.
Y5701 HOLLANDIA – červená.
Y5702 SYLPHIDE – cyklámenově růžová.
Y5703 MR.FOKKER – modrofialová.
Y5704 THE BRIDE – bílá.
Y5700 SMĚS JEDNODUCHÝCH – 5 kusů 32 Kč, 10/60 Kč, 20/110 Kč.
SASANKY ST. BRIGID – tato série má květy plné a velmi ladně působící. Jsou trochu
menší než předchozí typ.
1 kus 7 Kč, 5 od druhu 32 Kč, 10/60 Kč, 20/110 Kč.
Y5711 LORD LIETNANT – modrá.
Y5712 MOUNT EVEREST – bílá.
Y5713 THE ADMIRAL – fialová.
Y5714 THE GOUVENOR – červená.
Y5790 SMĚS PLNOKVĚTÝCH – 5 kusů 32 Kč, 10/60 Kč, 20/110 Kč.

SRDCOVKY

Srdcovky, latinsky dicentra, jsou trsnaté trvalky s dlouze řapíkatými, složenými listy.
V jejich úžlabí vyrůstají lodyhy s koncovými, převislými hrozny srdíčkových květů.
Kvetou koncem jara a začátkem léta. Jsou plně mrazuvzdorné, nejlépe se jí daří ve stínu.
Sází se 10 cm hluboko do humózní půdy.
W2701 spectabilis 1 kus 70 Kč, 3 kusy od druhu 180 Kč, 5/275 Kč.
W2701 spectabilis – srdíčko nádherné – trsnatá trvalka s převislými hrozny růžově
červených a bílých srdíčkovitých květů. Výška okolo 70 cm, šířka 50 cm.
W2702 spectabilis alba – srdíčko nádherné bílé – trsnatá trvalka se stejně tvarovaným listovím
a květy. Ty jsou však celé čistě bíle vybarvené, jako bílá srdíčka. Výška 75 cm, šíře 55 cm.
W2712 BURNING HEARTS – skalková srdcovka 25-30 cm výšky při šíři 35 cm. Mezi
šedě modrými kapraďovitými listy vykvétají typické srdčité, rumělkově červené květy
se stříbřitými okraji. Parádní novinka.
1 kus 160 Kč.

W2702 spectabilis alba

W9201 bělotrn modrý
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Y9002 bessera elegans

W1304 boubelík SHELL PINK

OSTATNÍ TRVALKY

W9201 bělotrn modrý – echinops ritro – plně mrazuvzdorná trvalka kvetoucí celé léto.
Miluje plné slunce a propustnou půdu. Fialově modrá, kulovitá květenství, výška 90 cm.
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč.
Y9002 bessera elegans – v létě kvetoucí cibulovina. Výška 60 cm, šíře 8-10 cm. Na bezlistých
lodyhách vyrůstají řídká květenství převislých květů, zvonkovitých, jasně červených. Uchvacující
trvalka! Miluje slunné stanoviště, na zimu se ukládá, může se pěstovat i v květináčích.
1 kus 16 Kč, 3/45 Kč, 5/70 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.
W1205 bletila PURPLE VARIEGATA – bletilla striata – listy jsou bíle ozdobně lemované
(panašované). Květy jsou purpurové. Vyžaduje pouze lehký zimní kryt. Milují teplé, slunné
a chráněné stanoviště. Hlízy se vysazují 10 cm hluboko do humózní zahradní země. Výška 30 cm.
1 kus 80 Kč.
W1304 boubelík SHELL PINK – platycodon grandiflorus – perleťově růžové zvonky
se ukazují v létě, výška 60 cm. Miluje slunce a propustnou půdu. Sází se 10 cm hluboko.
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč, 5/105 Kč.
Y9004 cikánské květy – sparaxis tricolor – z hlízy vyrůstají nepočetné listy, podobné
listům frézií. Květenství má 3-6 trubičkových květů v různých pastelových barvách
a uvnitř jícnů mají tmavší ozdobné skvrny. Vysoké 20-30 cm, květy se mohou řezat. Jsou
vhodné do skalek i na záhony. Pěstitelské nároky jsou stejné jako u ixií.
1 kus 6 Kč, 5/27 Kč, 10/50 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 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
Y4801 litoška převislá – galtonia candicans – bezlistý stvol je zakončen až 30květým
hroznem nících, krátce trubkovitých bílých květů ve výšce 1 metru. Lidový název pro
tuto květinu je „letní hyacint“. V hodná k řezu, uschlé stvoly se dají aranžovat se suchými
trávami a „doutníky“. Skvělá pro okrasné záhony v kombinaci s trvalkami.
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč.
Y9006 habešský mečík – acidanthera murialae – připomíná listy i květy mečíky. Kvete
koncem srpna a celé září, barva květů je čistě bílá s červenohnědou skvrnou uvnitř kalichu.
Ve večerních hodinách sladce exoticky voní. Vhodný k řezu. Vyžaduje slunné stanoviště
a dobře propustnou půdu. Jinak je zcela nenáročný, pěstuje a ošetřuje se jako obyčejné
mečíky, listy se však při sklizni ustřihnou a kořeny se neodtrhávají. Sází se 10 cm hluboko.
1 kus 7 Kč, 5/32 Kč, 10/60 Kč.

Y9006 habešský mečík Z1445 blatouch bahenní BRIGHT YELLOW
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W9243 janeba BURNING HEARTS

Y3600 ixie
W9206 janeba
Y3600 ixie – zvané též 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. 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. Výška 30-50.
10 kusů 50 Kč, 20/90 Kč.
W9206 janeba – heliopsis helianthoides scabra — na půdu nenáročná trvalka, výška 1 metr.
Kvete jasně žlutými 8-10 cm velkými, plnými až poloplnými květy, které jsou vhodné k řezu.
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč.
W9243 janeba BURNING HEARTS – vyšší trvalka s krásnými žlutými květy se sytě
červeně oranžovými středy. Hodí se do přírodních výsadeb, do smíšených trvalkových
záhonů nebo do výsadeb venkovského stylu. Vynikne však i jako solitéra. Vhodná k řezu do
váz. Výška 100-120 cm, srpen – září, Stanoviště slunné s propustnou, sušší půdou. Novinka.
1 kus 75 Kč, 3/220 Kč.
W1907 kalokvět PINOKKIO – agapanthus – u nás je též znám pod názvy modrá
tuberosa nebo modrý amarylis. Na 40 cm dlouhém stvolu zakončeném okolíkem
je 50-200 kobaltově modrých, trubkovitě zvonkových, velmi vonných květů. Kvetou
W1907 kalokvět PINOKKIO v červenci a v srpnu. Pěstuje se jako pokojová květina, jako květina pro verandy,
předsíně a terasy, sází se do nádob, věder a velkých hrnců, předpěstované i do volné
půdy. Ven se přenášejí až v květnu. Hloubka výsadby asi 15-20 cm. Na zimu se ukládají.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
W9016 kontryhel měkký ROBUSTICA – alchemilla molis – je mohutnější formou, výška
50 cm. V červenci a srpnu kvete zeleně žlutými, medově vonícími květy, které v řídkých
květenstvích tvoří něžný závoj přes velmi dekorativní přízemní růžice listů. Hodí se na záhony,
k jezírkům, do lehkého stínu keřů a zdí. Jsou to léčivky vhodné i do skalek a na terasy.
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč.
Y9011 krvokvět – scadoxus multiflorus – cibulnatá trvalka s hustými, kulovitými okolíky
o průměru 15 cm složených až z 200 drobných červených kvítků. Pěstuje se zejména
v nádobách a květináčích, doma za okny nebo venku na terasách. V zimě uložit v bytě a omezit
zálivku. Půdu miluje bohatou na humus, chránit před přímým sluncem. Sází se jako amarylisy.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
Y9014 líbenka amazonská – eucharis amazonica – stálezelená cibulovina, pěstovaná
pro bílé vonné květy složených ze šesti širokých okvětních lístků. Květy připomínají
velké bílé narcisy. V době růstu vyžadují vysokou vzdušnou vlhkost a teploty neklesající
pod 15 stupňů. Kvete v každém ročním období, skvělá do bytů. Sází se do květníků,
často se zalévá a rosí. Výška 50 cm. Vůně jak v amazonském pralese!
W9016 kontryhel měkký ROBUSTICA 1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.

Y9011 krvokvět

Y9014 líbenka amazonská
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Y9016 nocenka

W9242 mavuň červená
W9212 mochyně
Y9016 nocenka – mirabilis jalapa – v létě kvetoucí hlíznatá trvalka. Vonné trubkovité
květy s širokým lemem jsou různobarevné v pestrých barvách se otevírají navečer.
Nejlépe se jí daří na slunném stanovišti ve výživné půdě. Na zimu se hlízy vyjmou
a uloží jako například jiřinky. Sází se 10 cm hluboko, výška 60 cm.
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč, 5/105 Kč.
W9242 mavuň červená – centranthus ruber – velmi pěkná mrazuvzdorná trvalka, která
nepotřebuje kromě dobré výsadby žádnou péči a přesto kvete až půl roku! V květnu vykvétá
sytě karmínově růžovými polo trubkovitými květy ve vzpřímených latách. V paždí stonku
se postupně objevují další květní výhony, a tak to pokračuje až do posledních podzimních
teplých a slunečných dnů. Na jaře před rašením se odstraní suché stonky. Stálekvetoucí!
1 kus 45 Kč, 3/120 Kč.
W9212 mochyně – physalis franchetii – v létě kvetoucí trvalka pěstovaná pro ozdobné
oranžové kalichy a svítivě oranžové plody – lucerničky. V zahradách je vysoce
dekorativní na podzim i přes zimu, ve vázách i v suchých kyticích. Plně mrazuvzdorná,
roste ve stínu i na slunci, na půdu nenáročná. Výška okolo 60 cm, sází se 10 cm hluboko.
1 kus 20 Kč, 3/50 Kč.
Z4853 lobelka 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. Novinka.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
W2205 oměj ARENDSII – aconitum carmichaelii – na podzim kvetoucí forma, sytě
tmavě modré květy, výška 90 cm. Dává přednost slunci, ale snáší dobře i světlý stín.
Preferuje výživnou a propustnou půdu. Sází se 10 cm hluboko.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
Y9010 peruánský narcis – chlidanthus fragrans – je to v létě kvetoucí amarilkovitá trvalka,
která vytváří keř v přízemní růžici se stvolem zakončeným květenstvím 3-5 vonných,
úzce nálevkovitých 4-7 cm dlouhých, sytě kanárkově žlutých květů. I když je poměrně
mrazuvzdorná pod silným krytem, je lépe ji na zimu vyjmout a na jaře nasázet 10 cm hluboko.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
Z3307 prvosenka RED AND ROSE – prvosenka orchideokvětá – primula vialii –
koncem jara kvete modravě purpurovými květy v hustých kuželových hroznech na 30-40
cm dlouhých stvolech. Miluje plné slunce i polostín. Kvetou od května do června. Novinka.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
W6023 sléz PARTYGIRL – sidalcea organa – sléz prérijní – tmavě růžový, výška
1 metr. Je to záhonová vytrvalá a mrazuvzdorná trvalka, která roste v jakékoli půdě. Je
vysoce dekorativní a kvete celé léto. Hodí se k řezu.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.¨
Z1520 chrpa PURPLE HEART – centaurea montana – nádherná chrpa s kontrastními
ametystově fialovými květy, okvětí je bílé. Vykvétá koncem května a vydrží celý červen,
po setřihnutí často opakuje květenství na podzim. Mrazuvzdorná a vysoce dekorativní.
Výška v květu 45 cm. Vynikající novinka!
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.

Z1520 chrpa PURPLE HEART

W6023 sléz PARTYGIRL
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W9245 chřest PACIFIC PURPLE
W9241 zlatobýl SUPER CROWN

Y6103 šťavel IRON CROSS

Z4805 šalvěj HOTLIPS
Z1576 skalník
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.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
Z4805 šalvěj HOTLIPS – salvia microphylla – kvete od května do zámrzu bílými a červenými
vonnými kvítky, výška 50 cm. Nádherná léčivka k řezu. Novinka.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
Y6103 šťavel IRON CROSS – oxalis deppei – trnatá hlíznatá trvalka s přízemními zelenými
listy jako čtyřlístek u jetele. Uprostřed listů výrazný purpurově hnědý znak ve tvaru kříže
připomínající vyznamenání „Železný kříž“. Květy jsou tmavě růžové, ve volných květenstvích
a vykvétají koncem jara a začátkem léta. Vyžaduje částečný stín. Čtyřlístky či trojlístky šťavelů
jsou symbolem štěstí a dávají se často jako dárek.
1 kus 5 Kč, 5/20 Kč, 10/35 Kč.
Y6406 tritónie – tritonia laxifolia – u nás málo známá kosatcovitá trvalka, která je částečně
mrazuvzdorná. Pěstuje se jako mečíky. Miluje slunná stanoviště. Výška 30 cm. Je světle lososově
oranžovou a bohatěji kvetoucí formou.
Y6406 tritónie 1 kus 10 Kč, 3/27 Kč, 5/40 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 50 Kč, 3/140 Kč.
Z1373 uvularie velkokvětá – uvularia grandiflora – poměrně neznámá liliovitá rostlina do stínu
a pod stromy do výživné, vlhčí rašelinové zeminy. V dubnu až květnu vykvétá na koncích žlutými
květy o délce až 5 cm. Uvulárie je zajímavým doplňkem skalek a trvalkových výsadeb, zejména
v jarním období. Výška 40 cm. Mrazuvzdornost do – 34°C. Na zimu zatahuje. Kvete v dubnu.
Exkluzivní květina! Na místě vydrží napořád. Opravdu super trvalka!
1 kus 90 Kč,3/240 Kč.
Z1608 uvularie PALLIDA – uvularia grandiflora – atraktivní odrůda s velmi světle krémově
žlutými květy pod zastřešujícími listnatými stonky. Lesní ž, která pomalu tvoří shluky. Výška 30
cm. Mrazuvzdornost do – 22°C. Novinka.
1 kus 110 Kč, 3/300 Kč.
W9241 zlatobýl SUPER CROWN – rostliny mají neobvyklý habitus vodorovně uspořádaných
květenství s velmi hustou násadbou jednotlivých květů. Velmi zvláštní forma. Výška 120 cm. Novinka.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
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Z1456 yzop lékařský

Z9110 smil – kari TALL CURRY

BYLINKY – LÉČIVKY A KOŘENÍ

BYLINKY, neboli léčivé rostliny a přírodní koření jsou nejvýznamnějším zdrojem přírodních
léčiv. Dříve se na ně zaměřovalo především lidové léčitelství, dnes se s nimi hojně pracuje
i v moderní medicíně a také v gastronomii Většina z nás si nedovede představit vaření a pečení bez
bylinek, které dodávají pokrmům chuť i aroma. Přidávají se do polévek, využívají se při vaření
příloh i k masu. Výborně se hodí do buchet, koláčů i cukroví. Bylinky si můžete vsadit do své
zahrádky nebo je nechat v truhlíku či v květináči doma nebo na terase, kdy jsou pěkně po ruce.
Jejich využití je velmi široké a celou škálu nápadů a využití najdete v literatuře a nebo na internetu.
I na našich webových stránkách najdete poměrně podrobné informace.

CHŘEST

Váš chřest dorazí jako prostokořené korunky a měl by být co nejdříve vybalen a vysazen. Tradičně
se chřest vysazuje na jaře, ale koruny mohou být vysazeny kdykoliv od podzimu do jara. Potřebují
slunné místo, úkryt před silným větrem a dobře připravenou půdu, která v ideálním případě měla
v předchozím podzimu přidáno trochu hnoje nebo kompostu. Dobrá drenáž je také důležitá, takže
pokud je vaše půda těžká a mokrá, bylo by vhodné je pěstovat ve vyvýšeném záhoně.
1 kus 50 Kč, 3 kusy od druhu 140 Kč.
W9220 chřest ROEM VAN WASHINGTON – asparagus – je mrazuvzdorná trvalka
s okrasnými hedvábnými latami, až metr vysokými, které se používají spolu s nevěstiným závojem
do vazeb. Zároveň zelenina – delikatesa.
W9244 chřest ERASMUS – asparágus oficinalis – první 100% samčí hybridní fialový chřest
přináší vynikající kvalitu fialových špiček, výnosově bohatý a na zimu odolný. Jako zelenina
je bohatý na antioxidanty s nízkým obsahem ligninu. Pokud se nesklidí, vyroste přes 1 metr
a používá se do vazeb. Novinka.
W9245 chřest PACIFIC PURPLE – husté, chutné, purpurové špičky se sklízí v květnu a na
začátku června. Jedná se o vysoce výnosný, relativně raný chřest, který je super sladký, když se
vaří. Nejen že je to delikatesa, rozvětvené stonky jsou i vysoce dekorativní v létě, skvělé do vazeb.

W9244 chřest ERASMUS

Z1697 angínovník čínský

BYLINKY

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 50 Kč, 3/140 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. Prospívá na slunečném stanovišti v propustné, sušší,
hlinito-písčité zemině. Mrazuvzdornost do – 35°C. Výroba domácí koly: 1/4 citronu, 2 lžičky
třtinového cukru, snítku pelyňku Coca Cola,4 dcl sodovky (perlivé vody),pár kostek ledu.
Citron, cukr a pelyněk dáme na dno sklenice a paličkou na drinky pořádně promneme, aby citron
a pelyněk pustily šťávu. Dolijeme sodovkou nebo nasycenou magnézií, a kdo chce, přidá led
a brčko. Nasadit sluneční brýle a začít s konzumací. To nemá chybu!
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč, 5/165 Kč.
W9228 rebarbora CANDIAN RED – rheum rhabarbarum – je to druh zeleniny rebarbora,
z něhož používáme řapíky červené barvy. Nakládáme s ní jako s ovocem. Připravují se z ní
moučníky s tvarohem, náplně do knedlíků, ovocné polévky, kompoty, zavařeniny, koláče. Syrová
a vařená reveň se dobře zmrazuje. Nesmí chybět na žádné zahrádce. Snadno se pěstuje a je
nenáročná. Tmavý ozdobný list. Novinka.
1 kus 80 Kč, 3/210 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.
Z1456 yzop lékařský – hyssopsus officinalis – používá jako léčivá rostlina a koření. Mírní trávící
obtíže, je vysoce účinný proti zánětům a proti nadýmání, působí dezinfekčně až antibioticky.
Podobný účinek se projevuje i při léčbě močových cest. V gastronomii je používán k dochucování
pečeného masa, polévek, omáček, salátů, nakládané zeleniny, paštik a nádivek do drůbeže.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
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Z1428 máta kadeřavá

Z1670 máta citrónová LEMON FRESH

MÁTY

Z9005 máta pomerančová

MÁTY – latinsky mentha, jsou stálezelené a mrazuvzdorné trvalky pěstované pro aromatické
listy. Rostou všude – na slunci i ve stínu. Máta není náročná na půdní složení, ani na stanoviště.
Snese dobře jak půdu sušší, tak přemokření. Vhodná je i na pěstování v nádobách.Hlavní
složkou máty je mentol, vyvolává pocit osvěžení, chladu a znecitlivění. Používá se vně na
obklady, na výplachy úst při bolestech zubů a dásní, jako kloktadlo, přičemž čistí a zpříjemňuje
dech. Největší uplatnění má máta při všech druzích žaludečních potíží (léčí koliky, zastavuje
zvracení, léčí kocovinu, zlepšuje chuť k jídlu, tiší bolesti při podrážděném žlučníku). Celkově
posiluje nervovou soustavu, je velice vhodná do čajových směsí a také nápoje mojito.
1 kus 30 Kč, 3 kusy od druhu 80 Kč, 5/125 Kč.
Z9004 máta kudrnatá KRUIZEMUNT Z9001 máta ananasová PINEAPPLE MINT – mentha suaveolens – vyniká svým vzhledem
panašovaných listů i ve smíšených záhonech či bylinkových truhlících. 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. Novinka.
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 v
hodná do čajů, mochito koktejlů nebo na mátové sirupy. Samozřejmě lze využít i do koupele.
Z1428 máta kadeřavá – m. piperita – výběžkatě se rozrůstající, výška 30-60 cm. Nejméně
náročná, skvělá v nádobách.
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.
Z1462 máta peprná Z9005 máta pomerančová – 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.
Z9006 máta španělská SPANISH SPEARMINT – m. spicata – vysoká je 30–60 cm, kvete
růžově bílými květy, je velmi jemná a nedráždivá odrůda.
Z9007 máta švýcarská SWISS MINT – m. piperita – jak sám název napovídá je velmi
oblíbená ve Švýcarsku. Tam byla také vyšlechtěna, protože se používá při výrobě švýcarských
mentolových bonbonů. Její aroma je velmi silné, ale rovněž příjemné. Listy jsou světleji
zelené, zubaté a hladké. Roste bujně až do cca 80 cm.

Z9006 máta španělská SPANISH SPEARMINT
Z9007 máta švýcarská SWISS MINT
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.
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.
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 podrostová trvalka, neruší ani v zahradách přírodního stylu. Vyzrálé listy
lze použít jako zeleň do kytic. Výška 50-70 cm. Novinka.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
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 nebo jako podrost pod stromky, jehličňany a keříky. Též vhodná
do vašeho obýváku, ložnice či koupelny.

KA007 CRISPA

KA017 CONGESTUM

KA005 FRIZELLIAE

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
Z9001 máta ananasová PINEAPPLE MINT 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, vytrvalá a dlouhověká kapradina, vhodná do polostínu
KA015 PURURASCENS až stínu. Mrazuvzdornost do – 34°C. Výška 20-30 cm.
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TR191 DAUERSTRAHL
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TR223 CAERULEA VARIEGATA

OKRASNÉ TRÁVY

TR204 EDITH DEDSZUS 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

Bezkolence, latinsky molinia – 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.
TR223 CAERULEA VARIEGATA – je jednou z velmi snadno pěstovatelných malých
trsnatých trav. Krémově žluté a zelené pestré listoví předurčuje rostlinu jako nejlepší volbu pro
přední stranu smíšených záhonů. Miluje plné slunce, ale bude tolerovat i několik hodin světlého
stínu během dne. Kvete v pozdním létě 60 cm dlouhými, vzdušnými, fialové nadechnutými
květními klasy, které skvěle kontrastují s pestrými listy. A jak květenství stárnou, vybarvují se
na zlatě žlutou, která krásně odráží podzimní slunce. Novinka.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
TR162 MOORHEXE 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.
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.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
TR222 SKYRACER – molinia arundinacea – velmi vysoké opeřené květy se vypínají
nad kaskádovitými listy a vytvářejí tak nádherný fontánovitý habitus, listy jsou zprvu zelené
a k podzimu se mění na zlatě žluté. Dokáže časem dorůst až do výšky 2 metrů. Impozantní!
TR222 SKYRACER 1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
TR156 WINDSPIEL – molinia arundinacea – bezkolenec rákosovitý, žlutá stébla i listy.
Výška 120 cm. Vhodná výsadba na okraje záhonů okrasných dřevin, větších skalek, apod.
Doba květu: červenec-srpen. Atraktivní travina.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.

TR207 GELBSTIEL
TR206 MOUDRY
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.
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.
TR225 RED HEAD – je nápadnou odrůda vousatce s vysokými stébly, na jejichž koncích se
již od poloviny léta objevují klasovitá, chundelatá květenství kouřově vínově červené barvy, jež
mohou mít až 25 cm na délku. Statně se vyjímají nad úrovní svěže zelených, přepadavých listů,
na podzim se barvících do zlatě žluté. Výška přes 1 metr. Roste rychle. Nádherný kultivar!
1 kus 80 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 70 Kč, 3/180 Kč.

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.
TR154 GLAUCANTHA – festuca valesiaca – pochází z Pyrenejí. Listy jsou nápadně modré
na zeleném podkladě. Je svojí výškou 20 cm vhodná především do skalek. Novinka.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
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TR060 HAMELN

TR225 RED HEAD
TR209 REBORN

TR003 VIRIDESCENS

TR154 GLAUCANTHA

TR205 CASSIAN

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 odrůda!
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
TR205 CASSIAN – je velmi podobná dochanu Hameln jen je vyšší a má světlejší 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.
TR156 WINDSPIEL 1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.

TR184 BLACK BEAUTY
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TR145 FLAMINGO

TR202 DRONNING INGRID

OZDOBNICE
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TR141 BLÜTENWUNDER

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.
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
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.
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.
TR220 GIRAFFE TR220 GIRAFFE – je nižší formou s velmi nápadným bíle zeleným dikobrazím
zbarvením listů, které rostou ve formě kompaktního trsu, který roste do výšky po letech
maximálně do 1 m. Trs roste vzpřímeně, krajní listy mírně převisají. Velmi často se
vysazuje jako solitéra, protože vytvoří pravidelnou fontánu. Novinka.
1 kus 90 Kč, 3/240 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.
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 100140 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.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
TR212 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.
TR126 GROSSE FONTAINE 1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.

TR151 HERCULES

TR167 HERMAN MUSEL
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TR212 CHINA

TR213 KASKADE
TR211 KOREA
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 nízkými druhy kostřav. Výška 1 metr. Novinka.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
TR219 LITTLE GIRAFEE – nenáročná a dekorativní, je trsovitě rostoucí tráva.
Listy dikobrazovitě výrazně žlutě příčně pruhované. Dorůstá výšky cca 60 cm. Kvete
v pozdním létě. Plně mrazuvzdorná. 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.
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
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.

TR096 PURPURASCENS
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TR067 ROTFEDER

TR214 ROTER PFEIL
TR221 PURPLE FALL
TR221 PURPLE FALL – středně vysoký miscanthus v nádherných barvách, již na začátku
léta listy hrají načervenale nachovými tóny a na podzim se vyvíjejí ohnivě purpurové odstíny.
Letní slunovrat přináší červené květní chocholy. Roste v kompaktním shluku a do výšky
150 cm. Slunnější stanoviště, jinak se méně vybarvuje a méně kvete. Exkluzivní novinka.
1 kus 80 Kč, 3/210 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.
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.
TR203 SAMURAI 1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
TR127 SILBERSPINNE – soliterní rostlina velmi podobná Gracillimus. Liší se hlavně
vzrůstem a květem,který je hnědý až stříbrný v plném květu,má také širší list. Výborně
se uplatní před dům pod okny ,ale také jako solitera na zahradu. Výška 1 metr. 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.
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.
TR121 SILBERFEDER 1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.

TR127 SILBERSPINNE

TR131 SIRENE
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TR159 SOMMERFEDER

TR132 STRICTUS
TR134 VARIEGATUS
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.
TR187 ZEBRINUS – středně vysoký kultivar s velice dekorativními, jasně zelenými
listy s příčnými žlutými pruhy vytvářející vzpřímené kompaktní obloukovitě převislé
trsy. Kvete pokud je dlouhý a teplý podzim nevýraznými květy v říjnu až listopadu.
Tráva je nenáročná na pěstování. Vhodná jako solitéra, do skupin nebo trvalkových
záhonů. Výška 120-150 cm. Vysoce dekorativní!
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.

TR210 YAKUSHIMA DWARF

OSTŘICE

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.
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.
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
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.

TR187 ZEBRINUS

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.
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.
TR017 EVERGOLD

TR108 palmová tráva LITTLE MIDGE

TR027 WHITE PLUME
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TR087 ICE DANCE
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TR144 PÁLAVA
TR120 HEAVY METAL

METLICE

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

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.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč, 5/175 Kč.

PROSA

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.
TR120 HEAVY METAL – kvete od srpna jemnými a řídkými latami
drobných růžovozelených kuličkovitých klásků, stébla jsou olivově zelená.Slunečné chráněné
TR147 ROTSTRAHLBUSCH 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.
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. Výška 80-100 cm.
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.

OSTATNÍ TRÁVY

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.
TR155 STRICTUM 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.

TR080 japonská krvavá tráva RED BARON

TR099 chrastice PICTA
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TR224 muhla mexická

TR100 ovsík hlíznatý VARIEGATUM
TR079 prériovka PRAIRIE BLUES
TR224 muhla mexická – muhlenbergia capillaris – nenáročná okrasná tráva, tvoří trsy úzkých listů.
Na podzim kvete růžovými klasy, dorůstá výšky okolo 90 cm. Snáší mírné mrazy, ale je vhodné ji
před silnějšími mrazy přikrýt chvojím. Na jaře rostlinu sestřihneme o 1/3. Vhodné použít květy do
vazeb. Slunné stanoviště se sušší, dobře propustnou půdou. Špatně snáší přelití a hnojení. Paráda!
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
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.
TR079 prériovka PRAIRIE BLUES – andropogon scoparius – vytrvalá 70 cm vysoká travina,
s květem 1 metr. Kvete v červenci až srpnu nabělalými květy. Nemá ráda přes zimu mokro. Roste
v jakékoli běžné zahradní zemi. Listy jsou namodralé, na podzim lehce načervenalé. Akční cena.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
TR042 sedoulek NIGER – ophiopogon planiscapus – známá jako černá tráva je stálezelená
trvalka s načernalými listy a konvalinkovými květy v růžovofialových hroznech. Výška 15-25
cm, mrazuvzdorná. Na slunce i do polostínu.
1 kus 70 Kč, 3/180 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.
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.
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.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
TR047 třtina chloupkatá – calamagrostis brachytricha – dlouhé bílé nadýchané klasy, výška
1 metr. Diamantová tráva.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.

TR047 třtina chloupkatá

TR152 třeslice ZITER ZEBRA
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Jarní katalog 2022
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 2022

Podzimní katalog 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.

Jeden výtisk 30,- Kč
zasíláme od srpna 2021

Podle tohoto katalogu si můžete
letos 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 června 2021

GOLDEN GATE

Letní katalog 2021

Cena 30 Kč

PODZIM 2021

lukonbulbs@mybox.cz

