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LÉTO 2021

Cena: 30 Kč

2€

ON EDGE OF HELL
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lukonbulbs@mybox.cz
Vážení přátelé květin:
Předkládáme Vám naši novou nabídku formou katalogu léto 2021. Věříme, že z více než 1600 položek uvedených v naši nabídce si vybere i
ten nejnáročnější zahrádkář. Naši stálí zákazníci si jistě povšimnou řady nových odrůd uvedených vůbec poprvé. S nabídkou přes 600 odrůd
denivek či přes 600 kultivarů kosatců, včetně 49 nových odrůd ve světové premiéře a speciálních trvalek je naše firma na špici ve světě!
V průběhu léta bude k dispozici i náš nový podzimní katalog 2021, který Vám můžeme poslat na požádání zdarma nebo si jej
objednejte přímo uvedením na objednávkovém listě. Zákazníci, kteří si objednávali z našich katalogů za poslední kalendářní rok, jej
dostanou automaticky poštou. Bude obsahovat bohatou nabídku novinek tulipánů, narcisů, šafránů, hyacintů a drobných jarních
cibulovin a vegetativně množených trvalek.
Naše firma připravuje i jarní katalog 2022. Ten bude každému, kdo si u naší firmy objednal v posledním roce, zase poslán zdarma
a automaticky v průběhu ledna. V tomto našem novém barevném katalogu bude nabídnuto více než 1800 položek lilií, bohyšek,
jiřinek,mečíků a ostatních cibulovin a trvalek, včetně řady novinek a specialit.
On–line katalog:
Na adrese www.lukon–bulbs.eu jsou k dispozici vedle celkového nabízeného sortimentu také ke stažení naše tištěné katalogy ve formátu pdf.
Naše tištěné katalogy a počítačová nabídka nejsou identické, zejména pak počítačová část bude pružnější v nabídce novinek, výprodejních
slev a poradenské činnosti. Letní nabídka bude aktualizovaná průběžně a postupně bude doplňována nabídkami pro 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. Automaticky odeslaný e–mail potom potvrdíme zprávou o doručení a tím získáte kontrolu, že Vaše objednávky byla řádně
přijata. E–mail objednávky a korespondenci přijímáme také na lukonbulbs@mybox.cz I tyto objednávky automaticky potvrzujeme.
Pokud nedostanete na vaší objednávku odpověď, nastala někde chyba. Kontaktujte nás. Objednávky klasickou poštou nepotvrzujeme.
Možnost náhrady:
Zásoba nabízených odrůd je dostatečně vysoká. Přesto může nastat situace, že některé odrůdy budou vyprodány, zejména novinky.
Pro tento případ uveďte, prosím, náhradní odrůdu nebo zaškrtněte možnost náhrady naší firmou. V tomto případě nahradíme odrůdu
jinou, stejně kvalitní i dražší, ale v ceně původní objednané. V zásobě máme pro tento případ velmi mnoho odrůd – novinek v menším
množství, které množíme pro příští léta, a které nejsou uvedeny v našem katalogu. Jsou to zejména novinky lilií. Objednávejte co
nejdříve! To vám zaručí co možná nejkompletnější vyřízení Vaší objednávky.
Vyřízení objednávky:
Zásilky budeme vyřizovat v pořadí v jakém došly na naši adresu. Zasíláme v období červenec – říjen a to vždy s ohledem na počasí
a Vaše přání, Vámi uvedený termín na objednávce dodržujeme, pokud není termín uveden, posíláme objednávky v pořadí jak došly.
Drtivou většinu objednávek vyřizujeme vždy přes léto do září, pozdější objednávky posíláme i v říjnu až listopadu. Váš objednávkový
list vkládáme nazpět do zásilek. Doobjednávky k objednávkám původním přijímáme. V případě, že již bude Vaše objednávka vyřízena,
bude doobjednávka považována za novou objednávku a bude zatížena plným paušálním poplatkem. Vámi objednané zboží bude zasláno
v sáčcích či kontejnerech a označeno jménem odrůdy, popřípadě kolekce nebo pětimístným kódem příslušných položek.
Poštovné:
Česká republika – k ceně zásilky bude započítáno poštovné ve výši 125 Kč a jednorázové balné 30 Kč.
Slovenská republika – k ceně zásilky bude započítáno poštovné ve výši 215 Kč a jednorázové balné 30 Kč.
Evropská unie – posíláme do všech zemí EU, poštovné a balné dle váhy zásilky, v průměru asi 30–40 € (EUR).
U větších objednávek a u objednávek s trvalkami či u objemných objednávek Vaši objednávku rozdělíme do dvou nebo tří zásilek. Za
každou takovouto novou zásilku připočítáváme pouze 80 Kč (Česká republika), 200 Kč (Slovenská republika), ostatní státy EU podle váhy.
Naše firma využívá služeb České pošty (klasická dobírka) a Expresní balíkové služby PPL (dobírka a dovezení na udanou adresu se
spolehlivým doručením do druhého dne s jednodenním upozorněním o doručení formou SMS nebo e–mailem, až 3 pokusy o doručení).
U objednávek prostřednictvím služeb PPL musíte uvést číslo mobilu. Zásilky posíláme vždy na dobírku jako obchodní balík.
Osobní odběr:
Je vítaný, nejlépe po telefonické domluvě nebo e–mailem. Naše telefonní čísla jsou 495 482 377 nebo 495 482 378 a číslo faxu
495 498 487. Firma sídlí v Lovčicích čp. 30 (u Chlumce nad Cidlinou) za kostelem vedle farního úřadu.
Záruka:
Vždy se snažíme dodávat co nejlepší hlízy, cibule nebo rostliny, které jsou ošetřeny nejnovějšími metodami ochrany proti živočišným
škůdcům, houbovým a virovým chorobám. Garantujeme rovněž i pravost odrůd. Neručíme za ztráty, které vznikly nedodržením
pěstitelských zásad, experimenty či neověřenými postupy. Pokud budete reklamovat nějaké zboží, zašlete nám je, prosím, spolu
s objednávkovým listem na naši adresu. Rovněž nezodpovídáme za ztráty vzniklé extrémními výkyvy počasí. Oprávněné reklamace
vyřizujeme vrácením peněz nebo zasláním nového zboží.
Názvosloví:
Názvy druhů neboli soret (vznikly šlechtěním či selektivním výběrem, takzvané hybridy či kultivary) jsou v našem katalogu uváděny
velkými, tučnými písmeny. Přírodní druhy a jejich variace (botanické a jejich variety) jsou v katalogu uváděny malými, tučnými
písmeny. Přirovnání, citace nebo synonyma jsou psány kurzívou.
Adresa naší firmy:
LUKON BULBS
503 61 Lovčice 30

Provozní doba naší firmy:
pondělí – pátek 7.00 – 12.00 12.30 – 15.00
nebo smluvně po telefonu

S pozdravem Vaši,
ing. Pavel Nejedlo, majitel
Radka Nejedlová, vedoucí
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DENIVKY

Denivky, latinsky hemerocallis, jsou 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, kterých u moderních odrůd může být až 50-70. 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. Zaschlé listy denivek odstraňujeme až na jaře při jejich
rašení. Přihnojujeme kompostem a cereritem, popřípadě jiným kvalitním hnojivem.
Mohou se sázet společně s narcisy, navzájem se ochraňují. Rostou dobře na plném slunci
i v polostínu. Jakmile trsy příliš zhoustnou, je nutno je přesadit od jara do podzimu,
nejlépe po 3-5 letech. Vhodné jsou zejména do okrasných záhonů, jako solitery,
široké je použití při parkových výsadbách. V současné době snad není jiné bouřlivěji
se rozvíjející květinové skupiny. Stovky amatérských a zejména profesionálních
pěstitelů na celém světě, a také u nás, každoročně uvádějí na trh téměř 4000(!) nových
kultivarů denivek. Vedle odrůd diploidních (DIP) (s normální chromozónovou
vazbou), jsou to v posledních 20 letech odrůdy tetraploidní (TET) (se zdvojenou
ch. vazbou), které ohromují obřími, v průměru 15-20 cm velkými květy, robustním
vzrůstem a pevnou stavbou květů. Tyto květy jsou silně třásnitě zvlněné, uchycené na
pevných, několikanásobně větvených lodyhách s velkým počtem poupat. V tomto směru
vynikají zejména odrůdy od šlechtitelů z USA. Takové druhy stojí 100-2300 dolarů,
i více a jsou mnohdy na několik let dopředu vyprodané. Denivky nemají prozatím
pregnantní rozdělení do skupin jako druhy narcisů, lilií, tulipánů, kosatců ap. Vedle již
výše zmíněných třídících atributů, se třídí podle tvaru květů na kulovité, hvězdicovité,
pavoukovité, plnokvěté a podle velikosti květů na miniaturní (průměr květů 5-10
cm) a velkokvěté. Někteří autoři operují ve svých popisech i s přechodovou skupinou
středních – intermediálních, podobně jako u kosatců či mečíků. Většina odrůd na konci
léta a na podzim opakuje květenství, remontuje (RE). Rovněž většina denivek velmi
příjemně voní. Jednobarevné, většinou pastelově tónované, jsou označovány self, je-li
květ míchaný z více barev v měňavých, mramorovaných či melírovaných kombinacích,
je označován jako blend. Dvojbarevné (vnitřní petály mají jinou barvu než menší zadní
petály) jsou označované jako bicolor, naopak zbarvené ve dvou tónech jedné barvy jsou
bitone. Většina vícebarevných denivek má i výrazně zbarvený středový prstenec, zvaný
též oko či středová zóna. Některé moderní kultivary mají vodoznak, málo patrnou,
lehce rozpitou kresbu ukrytou akoby pod povrchem, ale okem viditelnou (podobně
jako u známek či bankovek). Nejlepší denivka je každoročně Americkou denivkovou
společností vyznamenána prestižní Stoutovou medailí (SM), deset nejlepších dostává
Cenu kvality (AM) (Award of Merit) v přísném každoročním hodnocení systému
čestných uznání (HM) (Honorable Mention) a předběžných doporučení (JC) (Junior
Citation). Existuje však celá řada ocenění, například za vůni, plnokvětost a jiné, které
jsou v katalogu uvedeny. Nově také uvádíme u některých odrůd ranost. E – raná, M –
střední, L – pozní a jejich kombinace, např. ME – středně raná.
Další informace na www.lukon-bulbs.eu jsou zde uvedeny další odrůdy novinek denivek.

D0742 ABALONE ANGEL

D2108 ACCIDENTAL TOURIST

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.
D0742 ABALONE ANGEL – Kirchhoff 99,TET,EV,ML,RE. Pastelově meruňkově
broskvový self s velkým rozpíjejícím se zelinkavým středem. 14 cm velké zřasené květy
na 75 cm dlouhých stoncích.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
D2108 ACCIDENTAL TOURIST – Hanson 04,TET,SEV,M. Růžově fialový blend,
levandulový vodoznak okolo zeleného hrdla. Zajímavě tvarované a vybarvené, 15 cm
velké květy, které lehce voní. Výška 80 cm.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
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 80 Kč, 3/210 Kč.
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.
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D0577 ALEXANDER THE GREAT

D1009 ALAN LANE AGIN
D0204 ALL AMERICAN TIGER
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 180 Kč, 3/480 Kč.
D1007 ALEXA KATHRYN – Kinnebrew 04,TET,SEV,EM,RE. Velké květy jsou
purpurově levandulové, 16 cm velké s šartresky zeleně žlutými prýmkovanými okraji,
hrdlo je zelené s krémovým halo a středovými linkami. Semenáč z Darla Anita. Výška
66 cm. HM’06. Excelentní sorta.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
D0577 ALEXANDER THE GREAT – Kennedy 86,DIP, DOR, RE. Tmavě sametově
červené, 16 cm velké květy mají načernalý nádech, zelené hrdlo. Výška 75 cm. Voní.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
D1525 ALEXANDER HAY – Holton 04,TET,EV,EM,RE. Velmi vonné, 15 cm velké
květy jsou tlumeně oranžové s velkým blumově červeným, celý střed přesahujícím
prstencem a lemovanými okraji stejné barva, střed je zelený. Výška 65 cm.
D1525 ALEXANDER HAY 1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
D0667 ALEXANDRIA – Salter 91,TET,SEV,RE. Broskvově růžový blend, zelené
hrdlo, 14 cm velké, velmi zvlněné květy s manšestrovou texturou. Výška 65 cm.
Vynikající Saltrova odrůda.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
D1008 ALICE‘S GHOST – Roycroft 04,DIP,SEV,RE. Světle levandulový a téměř bílý
bikolór, tmavě zelené hrdlo je orámované tmavším levandulovým vodoznakem. Květy
jsou velké 16 cm, výška 55 cm. Kvalitní denivka.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
D0204 ALL AMERICAN TIGER – Stamile 95,TET,EV,RE. Páleně oranžově okrové,
14 cm velké květy mají hnědě červenou středovou zónu a okraje petálů, hrdlo je zelené.
Středně raná, výška 60 cm.
1 kus 50 Kč, 3/140 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!
D0667 ALEXANDRIA 1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.

D1008 ALICE‘S GHOST

D1007 ALEXA KATHRYN
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D0205 ALL FIRED UP

D0578 ALONE AT SEA
D0206 AMADEUS
D0578 ALONE AT SEA – Hanson 96,TET,SEV. Šeříkově levandulové, 15 cm velké vonné květy
mají modrý prstenec a nazelenalé hrdlo. Výška 75 cm. Zajímavě zbarvená sorta. Akční cena!
1 kus 40 Kč, 3/110 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 80 Kč, 3/210 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
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 130 Kč, 3/350 Kč.
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.
D0745 AMERICA‘S MOST WANTED – Carr 97,TET,EV,RE. Krémově zlatě žlutý
self, zelené hrdlo a nazelenalé, velmi zřasené okraje 15 cm velkých květů vynikající
hrubé textury. Výška 70 cm. HM’00, AM’03.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
D0746 AMERICAN ORIGINAL – Stamile 94,TET,SEV,E,RE. Velmi vonné a zřasené květy
jsou 15 cm velké, pastelově růžové s velkým žlutým terčem a zeleným hrdlem. Výška 60 cm.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
D2307 ANTIQUE LINEN – Petit 05,TET,SEV,M,RE. Slonovinově béžové voňavé
květy jsou až 18 cm velké s kontrastním a silným burgundsky vínovým prstencem
a jemně nařasenými okraji, hrdlo je zelené a žluté. Výška 70 cm.
1 kus 150 Kč, 3/420 Kč.
D1013 ANNE MCWILLIAMS – Kinnebrew 05,TET,SEV,E,RE. Pastelově levandulově
růžové, 16 cm velké květy s kontrastními, velmi zvlněnými krémovými prýmky okrajů
petálů, kontrastní zelené hrdlo. Výška 80 cm, 25 poupat, 4-násobné větvení. HM’07.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
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D1017 ART GALLERY MIST

D2110 APPLE SPRING
D1513 ARABIAN VEIL
D2110 APPLE SPRING – Stamile 10,TET,EV,M,RE. Voňavé, 15 cm velké květy jsou jabloňově
růžové s pastelově zeleným paprskovitým středem a šartresky zeleným zřasenými okraji. Výborná
forma a substance petálů. Výška 65 cm, 4 větvení a až 28 poupat. Exotický vzhled.
1 kus 220 Kč, 3/600 Kč.
D1513 ARABIAN VEIL – Salter 10,TET,SEV,M,RE. Levandulově purpurové, 15 cm
velké květy mají křídově bílý vodoznak a velké světle zeleně žluté hrdlo. Nařasené okraje
jsou silně krémově lemované se zelinkavým nádechem. Výška 75 cm. Zajímavá novinka.
1 kus 100 Kč, 3/270 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 80 Kč, 3/210 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.
D0007 ARCTIC SNOW 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 110 Kč, 3/300 Kč.
D1017 ART GALLERY MIST – Lambertson 07,TET,SEV,EM,RE. Levandulově
šeříkové, 15 cm velké květy mají velký purpurově fialový prstenec, zelené hrdlo se
žlutým středem okolo, zřasené okraje jsou purpurově fialově lemované. Výška 80 cm,
32 poupat, 4 větve.
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
D2148 ART GALLERY WISDOM-TOOTH – Lambertson 11,TET,SEV,M,RE.
Orchideově nachové, 13 cm velké květy mají kovově fialovou střední zónu, šartresky
zelené hrdlo a kovově fialové lemy velmi zřasených okrajů petálů s bíle stříbrným
zoubkováním. Výška 70 cm, 20 poupat a 3 větvení. Originálně vybarvený kultivar.
1 kus 140 Kč, 3/380 Kč.
D2244 AUDREY ELAINE MCCULLOUGH – Agin 10,TET,EV,E,RE. Marcipánově
růžový self s 15 cm velkými květy, jemně zoubkované okraje jsou tříslově béžové.
Výška 66 cm, 30 poupat, 3 větvení. Voňavá denivka.
D2117 ARCHAEOPTERYX 1 kus 160 Kč, 3/440 Kč.

D2107 ARAGON D2148 ART GALLERY WISDOM-TOOTH D2244 AUDREY ELAINE MCCULLOUGH
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D2291 AUSSIE DELIGHT
D0580 AVA
D2291 AUSSIE DELIGHT – Frank Smith 07,TET,SEV,M,RE. Krémově růžové,
15 cm velké květy se slézově levandulovým prstencem a velmi zřasenými okraji se
zlatou pikotáží, hrdlo je hráškově zelené s paprsky. Výška 70 cm, 30 poupat, 4 větve.
Velmi pěkná sorta s dvojitou pikotáží.
1 kus 180 Kč, 3/480 Kč.
D0580 AVA – Munson 95,TET,EV,RE. Růžově fialová s křídově bílým vodoznakem
a zeleně citrónovým hrdlem, pěkná, ale málo známá odrůda, naprosto spolehlivá ve
zdejším klimatu. Výška 76 cm, průměr květů 13 cm. Akční cena!
1 kus 40 Kč, 3/110 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.
D1369 AZURE BUTTERFLY – Stamile 10,TET,EV,M,RE. Krémové, 10 cm velké
květy s modrým prstencem okolo velkého nefritově zeleného středu. Prstenec a jemně
zřasené okraje jsou lemovány neónově purpurovou. Výška 80 cm, 45 poupat a 6 větví.
Květy voní. Velmi dlouho kvete.
1 kus 150 Kč, 3/400 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 80 Kč, 3/210 Kč.
D0723 BANZAI – Reilly 96,TET,DOR,RE. Sytě žluté 14 cm velké květy s luminózním,
krvavě červeným okem, zelené hrdlo. Výška 64 cm.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
D1630 BARBARA BARNES – Agin 10,TET,EV,M,RE. Voňavé, 16 cm velké květy
jsou sytě růžové se zeleným, žlutě orámovaným hrdlem, okraje jsou zlatě oprýmkované.
Výška 60 cm. Nádherná novinka.
1 kus 140 Kč, 3/380 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,
magentově růžový prstenec a zlatě lemovaný zelený střed.
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.

D1607 BARBARA DITTMER

D1369 AZURE BUTTERFLY
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D1609 BAS RELIEF
D1021 BARBARA MORTON
D1021 BARBARA MORTON – Petit 03,TET,SEV,RE. Orchideově levandulové,
15 cm velké květy s hrubě zvlněnými, petrklíčově žlutými okraji, žluté oko, zelené hrdlo.
Výška 64 cm. Vzácná sorta.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
D1609 BAS RELIEF – Stamile 00,TET,EV,RE. Velmi rané, 18 cm velké květy se
otevírají jako míchané melounově žluté – typ blend. Jsou plošší, mají silné a hrubé
zřasení s voskovou substancí. Manšestrová textura s vystouplými žebry, které vytváří
jakýsi reliéf. Výška 65 cm, pěkné stvoly s 30 poupaty, první květy jsou světlejší, pozdní
mají lehký růžový přeliv. Vynikající sorta. Silně opakuje květenství.
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
D0583 BEAUTIFUL EDGINGS – Coperhaver 89,DIP,SEV,RE. Krémově bílé, 17
cm velké květy jsou na okrajích růžově lemované, hrdlo je zelené. Krásně voní, výška
75 cm. HM’99, AM’02. Bohatěkvetoucí!
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
D0216 BEAUTY OF ESTHER – Jinkerson 86,TET,EM,EV. Masově růžový blend s chladným
limetkově zeleným hrdlem. Květy mají 15 cm v průměru, Výška 65 cm. Osvědčená odrůda.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
D0216 BEAUTY OF ESTHER 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.
D0751 BEDOUIN PRIDE – Salter 95,TET,SEV,EM. Broskvově růžové, 13 cm velké květy
se švestkově purpurovým středovým prstencem a olivově zeleným hrdlem. Výška 70 cm.
1 kus 50 Kč, 3/140 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
70 cm, 20 poupat, 3 větvení. Pochází z vynikající Spacecoast Sea Shells. Skvělá sorta!
D1023 BEAUTY OF THE KING 1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
D0751 BEDOUIN PRIDE

D0583 BEAUTIFUL EDGINGS

D0014 BELA LUGOSI
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D0574 BELLY BUTTON
D0725 BEN ADAMS
D0574 BELLY BUTTON – Heemskerk 07, TET, SEV, RE. Hnědé, 14 cm velké květy mají
silně zřasené, mosazně žluté okraje a okrově zbarvené hrdlo. Výška 60 cm. Akční cena!
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
D0725 BEN ADAMS – Salter 94,TET,DOR,RE. Krémový self se 14 cm velkými květy
a kontrastním zeleným hrdlem. Výška 62 cm. HM’98.
1 kus 40 Kč, 3/110 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 140 Kč, 3/380 Kč.
D1024 BI-EYED BABY – Carpenter 95,DIP,DOR,M. Béžově krémové voňavé květy,
mají několikanásobně vrstvenou purpurovou, modře prokládanou středovou zónu okolo
zlatě zeleného hrdla. Výška 52 cm. Príjemná kombinace.
1 kus 50 Kč, 3/140 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.
D1026 BIG NAVY – Stamile 07,TET,EV,EM,RE. Krémové květy jsou 13 cm velké
s kontrastním mořsky modrým okem a jemným okrajem zvlněných petálů, které mají
super substanci, hrdlo je zelené. Bohatě kvete, 40 poupat na stvolu, až 5 větvení. Výška
85 cm. Excelentní novinka.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
D0384 BIG SMILE – Roycroft 01,DIP,DOR. Žluto-oranžově-růžový blend. Pěkně tvarované
miskovité květy mají 14 cm v průměru, jsou krémově žluté se světle oranžovým přelivem.
Výborná substance oranžově růžových zvlněných okrajů. Výška 55 cm. Akční cena!
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.

D0938 BESTSELLER

D2336 BETTYLEN

D1026 BIG NAVY

D0383 BIG CITY EYE

D1024 BI-EYED BABY

9

D0384 BIG SMILE

lukonbulbs@mybox.cz

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

D1033 BITTEN AGIN

D1631 BIG TIME HAPPY
D1029 BIG SUR
D1029 BIG SUR – Stamile 97, TET,SEV,EM,RE. Skoro 17 cm velké a velmi vonné
květy jsou čistě karafiátově růžové, střed je zelený, okraje jsou silně zřasené. Výška
75 cm. Z křížení Chance Encounter x Semilone Wind. Líbivý.
1 kus 70 Kč, 3/180 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!
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
D1033 BITTEN AGIN – Agin 07,TET,EV,M,RE. Vícebarevná denivka – základní
barva je burgundsky vínová, sytě zelené hrdlo pozvolna přechází v krémový okolek
ohraničený silnou levandulově modrou zónou. Okraje jsou atraktivně jehličkově
nařasené. Nádherný kultivar s 15 cm velkými květy, výška 70 cm.
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
D0522 BLACK EYE – Goldner 1985, TET, DOR. Levandulově růžové, 13 cm velké
květy s velkým tmavým purpurovým prstencem a zeleným hrdlem. Působivá okatá
odrůda. Výška 75 cm. HM‘93.
D1500 BLACK HORNET 1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
D1500 BLACK HORNET – Stamile-Pierce 12,TET,EV,EM,RE. Citrónově krémová
báze 14 cm velkých a vonných květů, které jsou z větší části plochy pokryty purpurově
černým prstencem a širokými lemy okrajů petálů se stříbrnou linkou. Výška 85 cm,
40 poupat, 5 větvení. Exotická novinka.
1 kus 200 Kč.
D1034 BLACKBERRIES AND CREAM – Trimmer 04,TET,SEV,EM,RE. Nádherně
vybarvené středně velké kulovité květy o průměru 12 cm. Základní barva je levandulově
orchideová s temně burgundsky vínovým prstencem, Výška 65 cm. HM’07. Novinka.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
D0534 BLACKBERRY SHERBET – Sellers 94,TET,DOR,RE. Svítivě zlatě žlutá s 12 cm
velkými květy s kontrastními zářivě červenými prstenci a zeleným hrdlem. Výška 60 cm.
Působivá okatá odrůda.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
D1035 BLIZZAD BAY – Salter 95,TET,SEV,ML,RE. Krémově bílý self s jemně
nařasenými nazelenalými okraji 15 cm velkých květů, hrdlo je zelené. Výška 70 cm. ESF
2002 – cena za nejlepší pozdní denivku.
D1035 BLIZZAD BAY 1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.

D1034 BLACKBERRIES AND CREAM

D0534 BLACKBERRY SHERBET
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D0522 BLACK EYE

D1475 BLONDES BEACH
D1373 BLUE EYED ANGEL
D1475 BLONDES BEACH – Pierce 12,TET,EV,EM,RE. Bílé, bledě růžově
polychromní 15 cm velké květy se zeleným hrdlem a velmi nařasenými širokými lemy
petálů. Výška 85 cm, 40 poupat a 5 větvení. Vosková substance a vystouplá reliéfní
textura. Květy voní. Špičkový druh!
1 kus 250 Kč.
D1373 BLUE EYED ANGEL – Trimmer 09,TET,EV,EM,RE. Levandulově fialové,
15 cm velké květy mají modře levandulové halo okolo nefritově zeleného hrdla. Dvojitě
vybarvené okraje jsou modré se šartresky nazelenalými, jemně nařasenými okraji. Výška
65 cm, 20 poupat, 21 větvení. Krásná sorta.
1 kus 130 Kč, 3/350 Kč.
D0935 BLUE FLIRT – Stamile 01,DIP,SEV,EM,RE. Slézově růžové 7 cm velké květy
mají ocelově modré, purpurově lemované oko okolo zeleného hrdla. Výška 40 cm,
16 poupat a pěkné větvení. Nádherná miniaturka.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
D1374 BLUE JEAN BABY – Lambertson 08,TET,SEV,M,RE. Velmi speciální
vybarvení krémově purpurových, 13 cm velkých květů s modrým prstencem a jemně
zřasenými okraji petálů, hrdlo je krémově zelené vybíhající do světlých středových
linek. Výška 50 cm. Barevně zajímavá novinka.
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
D1040 BLUEBERRY BAROQUE – Petit 03,TET,SEV,RE. Broskvově krémové,
15 cm velké květy s purpurově modrým prstencem a s jemně nařasenými okraji petálů,
které mají krémovou ořízku, hrdlo je broskvové. Výška 66 cm. Výborná novinka.
1 kus 130 Kč, 3/350 Kč.
D0215 BLUEBERRY CANDY – Stamile 93,TET,DOR,RE. Krémově bílé květy
mají 10 cm v průměru, fialově purpurový prstenec a zelené hrdlo. Výška 55 cm, velmi
intenzívně voní. HM’97. Nádherná sorta.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
D0441 BLUEBERRY CREAM – Heemskerk 06,TET,SEV,RE. Velké pohárovité
květy mají 15 cm v průměru. Základní barva je krémová s velkým a kontrastním vínově
fialovým okem, které je vybarveno i na zadních petálech. Malé zelené hrdlo s málo
patrnými bílými středovými proužky. Výška 60 cm.
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
D0932 BLUEBERRY FROST – Stamile 97, DIP,SEV, M. Středně velké, 13 cm
v průměru květy jsou míchané orchideově purpurově růžové, s jemně zřasenými petály
a s malým zeleným hrdlem. Výška 70 cm.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
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D1042 BONNIE HOLLEY

D0550 BOLLY
D0727 BOLD ENCOUTER
D0727 BOLD ENCOUTER – Stamile 98,TET,EV,RE. Orchideově krémové květy mají
13 cm v průměru s kontrastním švestkově fialovým prstencem a okraji, hrdlo je sytě
zelené. Zvlněné květy vysoké substance. Výška 66 cm. HM 2004.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
D0550 BOLLY – Heemskerk 07,TET,DOR,M,RE. Červeně purpurové, 13 cm velké
květy mají tmavší, lehce zvlněné okraje, zeleně žluté hrdlo. Výška 80 cm. Akční cena!
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
D1042 BONNIE HOLLEY – Corbett 05,TET,EV,M,RE. Broskvově melounové,
15 cm velké květy mají manšestrovou texturu, voskovou substanci a velmi silně zřaseně
oprýmkované okraje petálů. Výška 70 cm, 30 poupat, 4 větvení. Extravagantní!
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
D1015 ARCTIC LACE – Stamile 04,TET,SEV,EM,RE. Krémově bílé, 16 cm velké
květy s menším zeleným hrdlem a se zlatě krémovými okraji petálů, které jsou
nádherně zřasené. Vynikyjíci forma a substance. Výška 70 cm, 30 poupat, 5 větví. HM
2009. Špičkový kultivar!
1 kus 150 Kč, 3/320 Kč.
D1015 ARCTIC LACE D2118 BOUNDLESS BEAUTY – Stamile 07,TET,SEV,M,RE. Pastelově bíle růžový blend
s 19 cm velkými květy, zeleným hrdlem a velmi zřasenými až naondulovanými žlutými
okraji. Výška 70 cm, 5 větví a 30 poupat. Velmi vitální, téměř bílá odrůda. Akční cena!
1 kus 150 Kč, 3/400 Kč.
D2308 BROADEN YOUR HORIZONT – Peat 02,TET,SEV,E,RE. Krémově
růžové, 15 cm velké květy mají velký malinově červený prstenec okolo žlutě zeleného
tónovaného středu. Pěkně nařasené okraje jsou rovněž malinově červené se zlacenými
okraji. Výška 50 cm. Pochází z populární Strawberry Fields Forever.
1 kus 130 Kč, 3/350 Kč.
D0711 BROOKWOOD LEE CAUSEY – Sharp 98,DIP,SEV,RE. Svítivě zlatě žluté nařasené
a velmi vonné květy okrouhlého tvaru mají 13 cm v průměru, ve středu velké kontrastní
signálně červené oko, malé zelené hrdlo. Výška 60 cm. HM’02, AM’05. Excelentní novinka.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
D0026 BUTTERCUP PARADE – Stevens 82,DIP,DOR,RE. Citrónově žluté květy mají
zelené hrdlo a jsou 9 cm velké. Pohárkovité květy jsou krásně zvlněné. Bohatě kvetoucí
s téměř celozeleným efektem. Výška 50 cm.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
D2118 BOUNDLESS BEAUTY
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D0026 BUTTERCUP PARADE
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D2199 BUTTERFLY MOON
D0271 CALICO JACK
D2199 BUTTERFLY MOON – Bell 11,TET,EV,M,RE. Levandulově růžové, 15 cm
velké květy, zelené hrdlo, velký žlutý střed, levandulově modrý prstenec, jemně zřasené
okraje. Výška 80 cm, 16 poupat, 4 větve.
1 kus 200 Kč, 3/540 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 50 Kč, 3/140 Kč.
D0758 CALYPSO BAY – Salter 93,TET,SEV,EM,RE. Žlutě oranžově višňový
polychromní blend s 15 cm velkými květy s hrubou substancí. Výška 70 cm. JC’93,
HM’99. Raritní vybarvení.
1 kus 40 Kč, 3/110 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 50 Kč, 3/140 Kč.
D1381 CANYON COLORS – Lambertson 08,TET,EV,EM,RE. Světle krémově
oranžové, 154 cm velké květy se středně barevně laděným prstencem, zeleně žluté hrdlo
s vybíhajícími bílými středovými paprsky. Okraje jemně nařasených petálů jsou sytě
purpurové se zlatou ořízkou. Výška 75 cm, 40 poupat, 5 větvení. Moc pěkná sorta.
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
D1666 CAPTAIN BLUE – Trimmer 06,TET,EV,EM,RE. Levandulově modré květy
jsou 15 cm velké s kobaltově modrým prstencem a jemně zabarvenými okraji. Výška
60 cm, 15 poupat. Zcela unikátní zbarvení!
1 kus 130 Kč, 3/350 Kč.
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.
D0028 CELESTIAL CITY – Moldovan 90,TET,EV,RE,E. Velmi jemně, bledě levandulově
zbarvené, 15 cm velké květy mají krémové hrdlo a bílé okraje. Podle počasí přecházejí květy do
krémova se žlutým okrajem, mají manšestrovou texturu a zvlněné petály. Voní. Výška 55 cm.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
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D1632 CELEBRATION OF ANGELS

13

D0758 CALYPSO BAY

D1381 CANYON COLORS

D0221 CANADIAN BORDER PATROL

D1666 CAPTAIN BLUE

lukonbulbs@mybox.cz

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

D0664 CLASSIC EDGE
D0734 CINDY‘S CHOICE
D0734 CINDY‘S CHOICE – Roycroft 00,TET,DOR,RE. Meruňkově zbarvené 12 cm
velké květy mají tence růžově lemované okraje a středový prstenec, velké žluté hrdlo.
Výška 55 cm. Luxusní novinka.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
D0664 CLASSIC EDGE – Stamile 98,TET,EV,RE. Orchideově růžové, až 15 cm velké
květy, kontrastní malinově purpurový prstenec a zvlněné okraje s orchideově zbavenými
krajkami, žluté hrdlo. Výška 65 cm. HM’02. Voňavá denivka.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
D1062 CLEAR CHANNEL – Roycroft 02,TET,EV,M,RE. Pastelově krémové, 15 cm
velké květy mají malé zelené hrdlo a krajkované zlaté okraje. Výška 65 cm, 15 poupat
a 3 větvení. Velmi raná a velmi voňavá denivka.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
D0041 CLOTHED IN GLORY – Grace 96,TET,EV. Velmi voňavé, téměř 18 cm velké
květy jsou slézově růžové s těžce zvlněným, zlatě zbarveným okrajem a levandulově
vybarveným středovým prstencem uzavírající zelenožluté hrdlo. Středně raná, 45 cm
D0041 CLOTHED IN GLORY vysoká. JC’97, HM’01, AM’04. Skvělá sorta.
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
D0554 COCKTAIL PARTY – Heemskerk 07,DIP,DOR,M,RE. Velmi vonné, 12 cm
velké květy, levandulově krémový bikolór se světlejšími středovými linkami a velkým
výrazným, jaspisově zeleným hrdlem. Výška 80 cm. Akční cena!
1 kus 50 Kč, 3/110 Kč.
D1633 COLONEL MUSTARD – Heemskerk 11,TET,DOR,RE,ML. Hořčicově
oranžové, 14 cm velké květy typu blend jsou při okrajích silně zřasené a třásnité. Výška
55 cm. Perfektní novinka.
1 kus 110 Kč, 3/300 Kč.
D2296 COPPERHEAD ROAD – Kinnebrew 03,TET,SEV,M,RE. Zrzavě měděné,
15 cm velké květy, velké žluté, do paprsků rozšířené hrdlo. Jemně zřasené okraje jsou tmavší
s jemnou vlásenkově tenkou ořízkou. Výška 66 cm, 24 poupat, 3 větvení. Neobvyklá barva!
1 kus 120 Kč, 3/320 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.
D0554 COCKTAIL PARTY 1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
D1633 COLONEL MUSTARD
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D1062 CLEAR CHANNEL

D0741 CREATIVE EDGE
D0686 CROWLEY CROWN
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.
D0686 CROWLEY CROWN – Heemskerk 08,DIP,DOR,RE. Hnědě purpurové
12 cm velké květy s purpurovým prstencem a zeleným hrdlem. Výška 70 cm. Skořicově
vybarvená novinka. Akční cena!
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
D0759 CRYSTAL HEALING – Hanson 95,TET,SEV,M. Růžově krémové vícebarevné,
14 cm velké okrouhlé květy, zelené hrdlo. Výška 82 cm. Nádherná stavba.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
D0392 CRYSTAL PINOT – Heemskerk 06,DIP,DOR,M. Šlehačkově bílé květy jsou skvěle
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 40 Kč, 3/110 Kč.
D0760 CUPID CALLING – Carr 98,TET,EV,M. Tomatově červené, 13 cm velké
květy, olivově zelené hrdlo, pevné a zvlněné petály.Výška 68 cm, 22 poupat, 3-násobné
větvení. Jak květy amarylisů.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
D0045 CUSTARD CANDY – Stamile 89,TET,DOR,E,RE. Fantastický kultivar
s perfektně tvarovanými, 10 cm v průměru velkými květy, které mají výbornou substanci
a jsou lehce navlněné. Základní barva je máslově žlutá s kaštanově červeným okem
a matně zeleným jícnem. Výška 60 cm. Prvotřídní odrůda.
1 kus 60 Kč, 3/160 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, 3/240 Kč.
D1068 DANCING WITH JULIE – Trimmer 04,TET,EV,EM,RE. Růžově levandulové,
14,5 cm velké květy s tmavě růžovým prstencem, žlutě zelené hrdlo.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
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D0047 DARING DECEPTION

D1672 DARIA
D2133 DANNY STEVE MITCHELL
D2133 DANNY STEVE MITCHELL – Mitchell 07,TET,EV,EM,RE. Ametystově fialové,
15 cm velké vonné květy mají modrý prstenec, zelené hrdlo s bílým okolkem a cípy. Výška
70 cm, 30 poupat a 4 větve. Pochází z tetraploidní Lavender Blue Baby. Krásná sorta.
1 kus 130 Kč, 3/350 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.
D0047 DARING DECEPTION – Salter 94,TET,SEV,RE. Až 14 cm velké, jakoby poprášené,
krémově růžové květy a s viditelnými purpurovými okraji, které jsou silně zvlněné. Jsou
okrouhle tvarované a mají velkou kontrastní purpurovou středovou zónu, zelené hrdlo se žlutou
přechodovou oblastí a lehce načrtnutými středovými linkami. Výška 70 cm. HM 2005.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
D0048 DARING DILEMMA – Salter 92, TET, SEV. Broskvově růžové, 13 cm velké
květy mají krémový podklad, švestkově purpurovou středovou zónu a jemné okraje
D0048 DARING DILEMMA 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 50 Kč, 3/140 Kč.
D0456 DARK AND HANDSOME – Carpenter 90,DIP,SEV,RE. Pastelově levandulově
růžové, 14 cm velké květy mají voskovou strukturu a manšestrovou texturu. Výrazná
purpurová zóna a zeleně žluté, triangulárně tvarované hrdlo. Výška 50 cm. HM’97.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
D0764 DEBUSSY – Stamile 00,TET,EV,EM,RE. Sytě levandulové, 17 cm velké květy
mají zelené hrdlo, žlutý stčed s bílými paprsky, okraje jsou silně zřasené – zlatě žluté.
Výška 75 cm, 30 poupat, 4 větve. Květ voní.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
D0050 DEMETRIUS – Haris 77,TET,DOR,EM,RE. Odrůda s 14 cm velkými květy,
které jsou chromově žluté s výrazným, velkým zeleným jícnem a zvlněnými okraji.
Super barva a bohatě kvete. Výška 65 cm. JC’78, HM’81.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
D1071 DIAMOND GIRL – Trimmer 07,TET,EV,EM,RE. Bledě růžové květy se
D0456 DARK AND HANDSOME zlatými okraji zřasených petálů a žlutým ohraničením zeleného hrdla. Výška 70 cm.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
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D1071 DIAMOND GIRL

D1072 DIXIE SUNRISE
D0457 DRAGON LORE
D1072 DIXIE SUNRISE – Stamile 08,TET,EV,E,RE. Tmavě sytě růžové květy se
zlatými nařasenými okraji, zelené hrdlo je žlutě ohraničené. 35 poupat, 5 větví. Z křížení
Leslie Renee x Judy Farquhar. Prvotřídní sorta.
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
D0457 DRAGON LORE – Peck 73,TET,DOR. Sytě červený self s 15 cm velkými
květy a zeleným hrdlem. Výška 60 cm. HM’77.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
D2146 DREAM WINDOWS – Lambertson 10,TET,SE,E,RE. Šeříkově levandulové,
15 cm velké květy mají šedě modrý prstenec okolo měňavého zeleného hrdla. Okraje
nařasených petálů jsou modře lemovány s bohatými krémovými, žlutými a bílými zoubky.
Barevný efekt je umocněn purpurovými linkami lemující středový prstenec a modré okraje,
vytváří tak efekt trojité pikotáže. Výška 15 cm, 20 poupat a 3 větvení. Velmi líbivá sorta.
1 kus 200 Kč, 3/540 Kč.
D1519 DREAMING OUT LOUD – Harry 11,TET,EV,EM,RE. Růžově levandulové,
15 cm velké květy s prachově modrým prstencem okolo zeleně žlutého hrdly. Velmi
zřasené okraje mají dvojitou pikotáž – modrou a zlatě žlutou. Výška 90 cm, 27 poupat,
4 větvení. Pěkná „modrá“ denivka.
1 kus 220 Kč, 3/600 Kč.
D0397 ED MURAY – Grovatt 71,DOR,DIP. Sametově černě purpurové, 10 cm velké
květy mají výrané zeleně žluté oscilující hrdlo. Výborná substance květů s manšestrovým
povrchem. Výška 70 cm. HM 75, am 78. Stoutova medaile 81. Stále vynikající kultivar.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
D0241 EDGE AHEAD – Sellers 93,TET,DOR,M,RE. Orchideově levandulové květy
mají 14 cm v průměru. Hrdlo je zelené, předchází v sytě žluté mezikruží ohraničené
purpurovým prstencem. Okraje jsou jemně zvlněné, výrazné světlejší středové linky.
Výška 70 cm, pozdnější. HM’97. Akční cena!
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
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 100 Kč, 3/270 Kč.
D2182 EDGE OF MADNESS – Morss 08,TET,EV,M. Královsky purpurové, 13 cm velké
květy, sytě fialový prstenec a tenké zkadeřené okraje petálů, hrdlo je světle zelené. Výška
75 cm, 30 poupat a široce rozevřené, až 5-ti násobné větvení. Pěkná fialová sorta.
1 kus 180 Kč, 3/480 Kč.
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D1078 ELEGANT UNIVERSE

D0065 ELEGANT CANDY
D2240 ECHOES OF LOVE
D2240 ECHOES OF LOVE – Broker 08,TET,SEV,EM. Skoro bílé, 19 cm velké květy
mají multi barevný purpurově levandulově modrý prstenec, světle zelené hrdlo, jemně
nařasené okraje jsou lehce pozlacené, vybarvené jsou i sepály. Výška 75 cm, 20 poupat,
5 větvení. Vynikající denivka se vzorovaným dezénem.
1 kus 120 Kč, 3/320 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. Intenzívně voní.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
D1078 ELEGANT UNIVERSE – Stamile 07,TET,EV,E,RE. Karmínově růžové, skoro
17 cm velké květy mají zelené, žlutě lemované hrdlo, bílé šípy a zlaté ondulované okraje
se zelinkavými konci. Výška 77 cm, 21 poupat, 3 větve. Z křížení (Shores of Time x
Cerise Masterpiece). Dokonalá denivka.
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
D0458 ELEONORE – Verhaert 05,TET,SEV. Nádherná dvojtónová denivka (bitone)
D1080 ELISA DALLAS s vnějšími, bledě levandulovými petály, později téměř bílými. Zvlněné vnitřní petály
jsou levandulové později blednou, ale vytvářejí pěkný dvojbarevný efekt (bicolor).
Vysoká násadba poupat. Výška 65 cm. Levandulová denivka.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
D1080 ELISA DALLAS – Trimmer 04,TET,EV,EM,RE. Jemně pastelově růžové,
13 cm velké květy mají velké a kontrastní rudě červené oko a nařasené okraje petálů, sytě
zelené hrdlo. Výška 65 cm. Parádní kultivar.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
D0243 ELIZABETH SALTER – Salter 90,TET,SEV,M,RE. Až 14 cm velké květy
mají barvu žlutého melounu s jemným lososově růžovým nádechem. Mají voskovitou
substanci a vynikající, těžkou substanci hrubého zkadeření. Vynikající násadba poupat,
65 cm. HM’95, AM’98, SM’01. Super!
1 kus 40 Kč, 3/110 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. Další
Stamileho fantastická denivka.
D0458 ELEONORE 1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
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D1636 ELLIS POWELL

D0593 ENGLISH CAMEO
D0774 ENCHANTED APRIL
D1636 ELLIS POWELL – Carpenter 07, TET,SEV,M,RE. Krémově žlutý s dvojitým
žlutým a mahagonovým lemováním pěkně nařasených okrajů petálů, světle mahagonový
prstenec okolo zeleně tónovaného hrdla. Výška 50 cm. Pěkně voní. Parádní sorta!
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
D0593 ENGLISH CAMEO – Stamile 96,TET,DOR,RE. Světle krémově broskvový
blend se zeleným hrdlem. Krásná stavba 14 cm velkých květů se silně zvlněnými okraji
petálů. Výška 65 cm. HM’04. Vynikající voňavá sorta.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
D0774 ENCHANTED APRIL – Trimmer 93,TET,DOR,ML. Levandulově růžové,
14 cm velké květy se zeleným hrdlem a nakudrnacenými zlatými okraji petálů. Výška
72 cm. HM’99. Kvalitní!
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
D0776 ETCHED FANTASY – Stamile 02,TET,EV,RE. Krémově žluté 14 cm velké
jemně zvlněné květy mají rozmyté levandulové oko, které je na okrajích výrazně
ohraničeno, petrželově zelené hrdlo. Výška 80 cm, 5 větví 25 poupat. Raná vonná sorta.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
D0945 ENCHANTED FOREST – Reilly 03,TET,DOR,EM,RE. Bledě citrónově
melounový self s pěkně nařasenými petály a 15 cm velkými květy, hrdlo je zelené. Výška
80 cm. Z přízení Pearl Harbor x Tet. Siloam Ralph Henry.
1 kus 50 Kč, 3/140 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 novinka!
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
D1085 ESKIMO KISSES – Trimmer 02,TET,EV,M,RE). Bledě růžové 11 cm velké
květy mají velké jahodově růžové oko a zvlněné okraje, které vytvářejí koncové moderní
aplikace. Výška 66 cm. Nádherná novinka.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
D1610 EXCELLENT – Heemskerk 15,TET,SEV,RE. Sametově purpurové, 14 cm velké
voňavé a krásně zřasené květy mají světlý vodoznak, kontrastní ostře žluté hrdlo, středy
petálů mají výrazné bílé rysky a okraje jsou žlutě lemované. Výška 60 cm. Unikátní novinka.
1 kus 110 Kč, 3/300 Kč.
D1087 EXECUTIVE DECISION – Petit 03,TET,SEV,M,RE. Sytě červené, 15 cm
velké květy s jemnou zlatou ořízkou předních i zadních petálů. Silná substance a hrubá
textura. Výška 53 cm. Super sorta!
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
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D1549 FABULOUS FRIEDA

D1520 EXOTIC PATTERN
D1098 FAT ALBERT
D1520 EXOTIC PATTERN – Carpenter 08,DIP,EV,M,RE. Levandulově krémové, 14 cm
velké a voňavé květy s levandulově purpurovou zónou, zelené hrdlo je na okrajích u zóny
hnědě skicované, okraje petálů jsou jemně purpurově lemované a lehce zvlněné. Vybarvené
jsou i zadní petály. Výška 75 cm, 25 poupat a až 5 větvení. Dokonalý barevný efekt.
1 kus 160 Kč, 3/440 Kč.
D1634 EXOTIC TREASURE – Salter 02,TET,SEV,EM,RE. Melounově růžové, 14 cm
velké květy mají černě purpurovou středovou zónu a okraje precizně zřasených petálů.
Hrdlo je zelené, žlutě tónované. Výška 70 cm, pevné stvoly se čtyřnásobným větvením
a 40-ti poupaty. Parádní exotická sorta!
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
D1549 FABULOUS FRIEDA – Kirchhoff 08,TET,EV,EE,RE. Čistě kardinálsky
červené, 15 cm velké květy s růžovým vodoznakem okolo zelinkavého hrdla. Květy
mají pěknou texturu a jsou jemně nařasené. Výška 75 cm, 25 poupat a 4 široká větvení.
Extra raná a nádherná sorta.
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
D1092 FACEPAINT – Stamile 06,TET,SEV,E,RE. Krémově orchideové 14 cm velké
květy mají kontrastní purpurově černé oko a zvlněné okraje, které uzavírají koncové
D0343 FAIRY TALE PINK moderní aplikace, hrdlo ze khaki zelené. Výška 64 cm, 25 poupat, 4 větvení. Bohatě
opakuje květenství. Bombastická sorta.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
D0343 FAIRY TALE PINK – Pierce C.,80,DIP,SEV,M,RE. Broskvově růžové, 14 cm
velké květy s výrazným žilkováním a zeleným hrdlem na pevných stoncích 60 cm délky.
Stoutova medaile 1990, AM 1987, HM 1984, PC 1986. Akční cena!
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
D1535 FELIZ NAVIDAD – Carpenter 07,TET,EV,EM,RE. Svítivě červené, 15 cm
velké květy s oranžově červeným vodoznakem a zlatými nařasenými okraji. Výška 65
cm, 25 poupat a 4 větvení. HM 2010, AM 2015. Zářivá sorta!
1 kus 150 Kč, 3/400 Kč.
D2304 FANCY LACE – Stamile 09,TET,EV,E,RE. Téměř bílé, 18 cm velké květy mají
jasně zelené hrdlo a zlatě žluté zřasené okraje. Výška 70 cm, 20 poupat, pěkné větvení.
HM 2016. Nádherná sorta!
1 kus 200 Kč, 3/540 Kč.
D1098 FAT ALBERT – Reilly 07,TET,SEV,M,RE. Žlutý polychromní se zlatými, silně
nařasenými okraji petálů, zelené hrdlo. Květy jsou 14,5 cm velké, hrubé textury a pevné
substance. Z křížení Admiral‘s Braid x Tet. Siloam Ralph Henry. Opravdu pěkná denivka.
D1535 FELIZ NAVIDAD 1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
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D1092 FACEPAINT

D0677 FERENGI GOLD
D0244 FESTIVE ART
D0677 FERENGI GOLD – Petit 94,TET,DOR,RE. Polychromně žluté, 15 cm velké
formálně uspořádané květy s narůžovělou infúzí a tvrdě zeleným hrdlem, skvělá substance
hrubě zvlněných petálů. Výška 55 cm. HM’98, AM 2002. Vynikající Petitova odrůda.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
D0244 FESTIVE ART – Stamile 95,TET,EV,RE. Světle krémově růžové 13 cm velké
květy mají široký a kontrastní purpurový prstenec. Hrdlo je zelené s nepatrným žlutým
kroužkem, okraje petálů jsou zvlněné s jemnou purpurovou pikotáží. Výška 70 cm.
1 kus 40 Kč, 3/110 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 40 Kč, 3/110 Kč.
D1635 FINDERS KEEPERS – Rogers 06,TET,EV,EM. Máslově krémový blend
s jemným narůžovělým nadechnutím, tuhé petály s manšestrovou texturou a silně
nařasenými okraji. Výška 65 cm. HM’00.
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
D1655 FIRE AND FOG – Salter 00,TET,SEV,M,RE. Světle růžové, 15 cm velké květy
mají kontrastní rumělkově červený prstenec okolo svítivě zeleně žlutého hrdla. Výška 70
cm,28 poupat. Kvalitní kultivar!
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
D0779 FIRE DOWN BELOW – Petit 03, TET,DOR,M,RE. Rudě červený self, zelené
hrdlo a vlasově tenké bílé, pěkně zvlněné okraje 15 cm velkých, pěkně vyrovnaných
květů. Výška 58 cm.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
D0596 FLAMBOYANT EYES – Carpenter 93,DIP,DOR,RE. Masitě růžové, 15 cm
velké květy s velkým a kontrastním malinově rudým prstencem a zeleným hrdlem.
Výška 65 cm. HM’98. Voňavý exot. Super cena!
1 kus 50 Kč, 3/130 Kč.
D0210 FLAMENCO QUEEN – Benz 89,TET,DOR,ML. Tmavě červená s namodralým
nadechnutím. 15 cm velké květy se zlatým chartreusky zeleným hrdlem. Výška 90 cm.
Z dvou vynikajících denivek Charles Johnston × Chicago Apache. Velmi líbivá sorta.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
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D1661 FLY ME TO THE MOON

D1661 FLY ME TO THE MOON – Petit 06,TET,SEV,M,RE. Vanilkově krémový self,
zelené hrdlo. Velmi pevné a nařasené, až 18 cm velké květy mají manšestrovou texturu.
Výška 60 cm. Velmi příjemná barva.
1 kus 110 Kč, 3/300 Kč.
D1103 FORSYTH ARISTOCRAT – Lefeber 99,TET,DOR,ML. Pastelově purpurové,
téměř 15 cm velké květy, mají bílé okraje a středový prstenec okolo zeleného středu. Výška
85 cm, přes 30 poupat na stvolu, který je vyváženě čtyřnásobně větvený. Bohatě kvetoucí.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
D1104 FORSYTH FANCY PANTS – Lefeber 06,TET,SEV,ML,RE. Lososově růžový
mix se 14 cm velkými květy silné substance a se zlatými kudrlinkami na okrajích petálů.
Výška 75 cm. Zajímavá odrůda.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
D1362 FORSYTH FLAMINGO – Lefeber 96,DIP,DOR,EM,RE. Až 13 cm velké
vonné květy jsou svítivě červené, s tmavě rudým prstencem okolo velkého, žloutkově
žlutého hrdla. Výška 70 cm.
1 kus 50 Kč, 3/130 Kč.
D1604 FORSYTH HOT LIPS D1604 FORSYTH HOT LIPS – Levever 88,DIP,DOR,EM,RE. Květy jsou 14 cm
velké typu blend – růžově broskvově meruňková s mdle purpurově červeným prstencem,
tříslově zeleným hrdlem, výrazná nervatura a jemné zřasení. Výška 65 cm. Bohatě kvete.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
D0783 FORSYTH SIOUX – Lefeber 98,TET,SEV,M. Světle růžové jemně zřasené
a vonné květy mají 15 cm v průměru, hrdlo je nažloutlé croubené tmavě růžovým
tenkým halo, okraje petálů jsou jemně zlatě napuštěné. Výška 70 cm.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
D0597 FORSYTH TANGERINE RUFFLES – Lefeber 97,TET,EV. Velmi vonné,
13 cm velké sytě mandarínkově oranžové květy typu self s hrubou strukturou
a vynikajícím zvlněním. Výška 65 cm. Barevně efektní!
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
D0661 FORSYTH WRINKLES AND CRINKLES – Lefeber 98, TET, SEV, RE.
Skvěle vybarvené pomerančově oranžové, 14 cm velké voňavé květy s vynikající
stavbou extrémně zvlněných petálů, zelené hrdlo. Výška 65 cm. Unikátní novinka.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
D0597 FORSYTH TANGERINE RUFFLES
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D1362 FORSYTH FLAMINGO

D1106 FOX HUNTER
D0785 FRANCIS OF ASSISI
D1106 FOX HUNTER – Trimmer 04,TET,EV,EM,RE. Kadmiově oranžové 14 cm
velké dokonale stavěné květy mají tmavší nervaturu, výrazné rumělkově červené
oko a okraje, které jsou jemně zřasené, hrdlo je zeleně žlutě tónované. Výška 80 cm,
20 poupat, 3 větve. Vitální sorta. Akční cena!
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
D0785 FRANCIS OF ASSISI – Moldovan 98,TET,SEV,M,RE. Chryzantémově karmínové až
burgundsky rudé, 15 cm velké květy s úzkým bílým okrajem, žluté hrdlo se zeleným středem.
Zcela mimořádná, nebývale krásná odrůda, HM1999, AM 2004. Svatý František z Assisi.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
D0400 FRANK SMITH – Kirchhoff 97,TET,EV, EE,RE. Extra raná odrůda, která záhy opakuje
květenství. Široce rozložité, 13 cm velké květy jsou páleně oranžové s velkou a kontrastní
červeně vínovou středovou zónou a oranžově zeleným hrdlem. HM’01. Výška 60 cm. Novinka.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
D0401 FRENCH LINGERIE – Heemskerk 06,TET,SEV,RE. Nádherný levandulově
žlutý blend. Triangulárně stavěné, 15 cm velké květy jsou levandulově růžové,
maximálně zřasené okraje jsou zlatě žluté. Velké žluté hrdlo, lila zbarvený vodoznak.
Výška 60 cm. Mimořádná novinka.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
D1108 FRINGY – Stamile 09,TET,EV,M,RE. Téměř bílé, skoro 15 cm velké květy mají
šartresky zelené jehličkové okraje. Výška 80 cm. Fantastická novinka!
1 kus 220 Kč.
D1673 FRUITY KISS – Heemskerk 11,TET,SEV,M,RE. Velmi zajímavě vybarvené
levandulově hnědé, 18 cm velké květy s páleně červeným prstencem se zeleným, žlutě
lemovaným hrdlem. Okraje nařasených petálů jsou mahagonově červené se stříbrnou
pikotáží. Hrubá textura s vynikající substancí. Výška 55 cm. Špičková novinka.
1 kus 140 Kč, 3/380 Kč.
D1521 FULLY EXOTIC – Salter 10,TET,SEV,EM,RE. Svítivě zlatě žluté, 15 cm
velké květy s masívním, rynglově purpurovým prstencem, malé olivově zelené hrdlo.
Nařasené okraje jsou tlustě lemované stejným odstínem jako prstenec s vlásenkově
tenkou stříbřitou pikotáží. Výška 70 cm, 25 poupat a 3 větve. Nádherná sorta.
1 kus 170 Kč, 3/460 Kč.
D0713 GAMMA QUADRANT – Peat 04,TET,SEV,RE. Okrouhlé, krásně tvarované
a vonné 13 cm velké květy mají zlatě žlutý základ s hustým burgundsky vínovým
tečkováním, ve středové zóně sytěji vybarvené, okraje petálů zlaté a zvlněné, hrdlo
zeleně žluté. Výška 60 cm. Zcela unikátní denivka. Akční cena!
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
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D0791 GOLD HELMET
D1111 GEORGE WASHINGTON
D1111 GEORGE WASHINGTON – Stamile 07,TET,EV,M,RE. Slézově růžové 15 cm
velké voňavé květy mají okrouhlý tvar a super substanci. Tmavě zelené hrdlo přechází
přes žlutou do velkého krémového oka, okraje jsou krémové se žlutou ořízkou. Výška
70 cm, 30 poupat, 4 větvení. Okouzlující denivka.
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
D0789 GINNY MITCHELL – Mitchell 04,TET,EV,EM,RE. Slézově růžové,
15 cm velké květy mají modro šedé oko s modře levandulovým okrajem, okraje velmi
zvlněných petálů jsou kouřově modré s tmavě žlutými kudrlinami se zelenými špičkami,
hrdlo je zelené, žlutě orámované. Výška 60 cm. Exotická novinka.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
D0074 GIRL SCOUT – Wild 75,DIP,DOR. Zářivě citrónově žluté, zvlněné květy
s diamantovým povlakem. Velmi hodnocená a ceněná. Vzrůstná odrůda, 55 cm vysoká,
průměr květů 15 cm. Stále výborná jako solitéra.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
D0529 GLADYS CAMPBELL – Petit 95, TET, SEV, RE. Pastelově růžové poloplné, 14 cm velké
květy s velkým chromově žlutým hrdlem. Výška 50 cm. HM’00. Zvláštně vybarvený kultivar.
D0074 GIRL SCOUT 1 kus 70 Kč, 3/180 Kč
D0791 GOLD HELMET – Wild 81,TET,DOR,ML. Zlatě žlutý self s až 20 cm velkými
květy, hrdlo je tmavě zlaté, květy příjemně voní. Výška 1 metr.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
D2157 GOLDEN TENTACLES – Lambertson 05,TET,SEV,EM,RE. Světle zlatě
lososový self, malé zelené hrdlo a tmavší zlaté zřasené lemování petálů zakončené
drobnými zoubky. Výška 66 cm, 20 poupat, 3 větve. Nádherná zoubkovaná odrůda.
1 kus 120 Kč, 3/340 Kč.
D1116 GRAND FLORIDIAN – Trimmer 04,TET,SEV,M,RE. Šťavnatě růžové, 17 cm
velké květy, mají malé zelené hrdlo, velký žlutý střed s vybíhajícími paprsky, nařasené
okraje mají žlutou pikotáž. Výška 70 cm,25 poupat, 3 větve. Velmi líbivá.
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
D0793 GRAPE CUSTARD – Roycroft 97,TET,DOR,RE. Voňavý krémový blend
s vínovým prstencem nad žlutě lemovaným chartresky zbarveným hrdlem. Jemně
zvlněné 14 cm velké květy. Výška 66 cm. Skvělý kultivar. Akční cena!
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
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D0793 GRAPE CUSTARD

D1401 GREAT SMOKY MOUNTAINS
D0346 GREEN FLUTTER
D1401 GREAT SMOKY MOUNTAINS – Stamile 10,TET,EV,N,RE. Velmi vonné
a silně zřasené, 15 cm velké květy jsou krémově růžové s velkým a kontrastním
prstencem a lemy okrajů petálů, které jsou ještě navíc zlatě lemovány, zelené hrdlo je
zlatě lemované. Výška 80 cm, 30 poupat, 4 větve. Z křížení Rock Solid x ((Glacier Bay
x Tet. Siloam Ralph Henry) x Cherry Valentine). Prvotřídní novinka.
1 kus 220 Kč.
D0346 GREEN FLUTTER – Williamson 64,DIP,SEV. Kanárkově žluté, 7,5 cm velké
květy mají výrazné zelené hrdlo. Pozdní, výška 45 cm. JC’65, HM’70, AM’73, SM’76.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
D0530 HAZEL – Webster 89, TET, DOR, RE. Jasně žluté, 15 cm velké vonné květy
mají hnědě purpurový prstenec, hrdlo je zeleně žluté. Výška 65 cm. Akční cena!
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
D1021 HEAVEN’S MAJESTY – Carpenter 06,TET,SEV,E,RE. Velmi vonné, 17 cm
velké květy jsou žloutkově krémové s polychromní texturou, zeleným hrdlem a silně
nařasenými okraji petálů Výška 55 cm, 25 poupat, 3 větvení.
1 kus 120 Kč, 3/320 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 120 Kč, 3/320 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.
D0347 HELLE BERLINERIN – Tamberg 81,TET,SEV. Pastelově lososově růžové,
později téměř krémově bílé se oranžovým hrdlem, 14 cm velké květy. Výška 70 cm.
Dobrá německá sorta. V Evropě populární! Akční cena!
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
D1637 HERE LIES BUTCH – Agin 10,TET.EV,M. Bledě purpurové, 14 cm velké
květy mají tmavě purpurový prstenec okolo zelenkavého hrdla, okraje mají dvojitý,
perfektně žřasený tmavě purpurový okraj s šartresky zeleným zoubkováním. Výška
55 cm. Originální novinka.
1 kus 140 Kč, 3/380 Kč.
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D1125 CHANG DYNASTY
D1612 CHEESE AND WINE
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!
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
D0796 HUCKLEBERRY CANDY – Stamile 98,TET,DOR,RE. Voňavé, 11 cm velké
květy jsou krémově béžové s borůvkově modrým prstencem a zeleným hrdlem. Výška
50 cm, 3 větve 35 poupat. HM’02.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
D1125 CHANG DYNASTY – Stamile 08,TET,EV,M,RE. Korálově mandarínkově
oranžový self s až 17 cm velkými květy, které mají hrubou strukturu a nádherné voskovité
zřasení. Na mohutných stvolech 80 cm výška je rozprostřeno až 50 poupat a květů na až
7-násobném větvení. Málo obvyklá barva, kterou lze spatřit na korálech v moři.
1 kus 80 Kč, 3/210 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
D0029 CHARLES JOHNSTON 60 cm, intenzívně voní a velmi dlouho kvete. Středně raná. JC’82, HM’85, AM’88.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
D0604 CHARMED EXISTENCE – Carr 98,TET,DOR,RE. Purpurově růžový bitone
s purpurovým vodoznakem, 12 cm velké květy, zelené hrdlo a okraje zvlněných petálů
jsou zlatě lemované. Výška 60 cm. Zvláštní!
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
D0594 CHASING SHADOWS – Carr 98,TET,EV,E. Levandulově purpurové, 14 cm
velké květy s bělavým vodoznakem okolo purpurového, tmavě ohraničeného prstence,
zelené hrdlo. Výška 80 cm, 25 poupat, 4 větve.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
D1612 CHEESE AND WINE – Heemskerk 14,TET,SEV. Velmi vonné, 13 cm velké
orchideově purpurové typu blend, velký žlutý střed je široce slézově lemovaný. Pudrová textura,
stříbrné vlasové lemování zvlněných petálů. Výška 70 cm. Exkluzivně vybarvená novinka.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
D1628 CHERRY EYED PUMPKIM – Kirchhoff 91,TET,SEV,EE,RE. Světle oranžové,
14,5 cm velké květy s páleně rudým prstencem a lemováním petálů, zlatě zbarvené hrdlo.
Výška 70 cm. HM 95. Akční cena!
D0604 CHARMED EXISTENCE 1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
D0594 CHASING SHADOWS
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D1611 HELLO SCREAMER

D1479 CHERRY ICE CREAM SMILE
D1403 CHERRY PICOTEE
D1479 CHERRY ICE CREAM SMILE – Pierce 12,TET,EV,EM,RE. Karmínově
červené, 16 cm velké květy mají krásný, křídově růžový vodoznak okolo měňavě
zelenožlutého hrdla, silně nařasené okraje petálů jsou bíle lemované se žlutou pikotáží.
Výška 85 cm, 30 poupat, trojnásobné větvení lodyh. Parádní novinka.
1 kus 250 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.
1 kus 100 Kč, 3/270 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 80 Kč, 3/210 Kč.
D0336 CHICAGO BLACKOUT – Marsh 70,TET,SEV,M. Rudě černé, 15 cm velké
květy s bílými linkami a zeleným hrdlem. Výška 75 cm. HM 1975.
1 kus 40 Kč, 3/110 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.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
D1404 CHROMATIC BUTTERFLY – Morss 03,TE,EV,EE,RE. Alabastrově bílé,
15 cm velké květy mají několikanásobně dělený modře fialový a fialově levandulový,
cínově šedě prokládaný prstenec okolo šartresky zeleného hrdla, okraje mají jemnou
zřasenou fialovou pikotáž. Vzácná sorta.
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
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 50 Kč, 3/140 Kč.
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 70 Kč, 3/180 Kč.
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D2256 IRISH EVY

D0803 INTERNATIONAL DELIGHT
D1483 ICICLES
D1483 ICICLES – Pierce 12,TET,DOR,EM,RE. Ledově růžové, 15 cm velké květy mají
zelené hrdlo a dvojnásobně barevně lemované okraje – bílé se zlatými zoubky. Výška
1 metr, až 35 poupat, pětinásobné větvení. HM 2016. Perfektní krispovaná novinka.
1 kus 180 Kč, 3/480 Kč.
D0803 INTERNATIONAL DELIGHT – Carr 98,TET,EV,ML. Jasně růžový a karmínový
bitone se světle růžovým vodoznakem, zelené hrdlo a zlatě žluté zřasené okraje všech
petálů. Výška 77 cm, velikost květů 14 cm, 35 poupat na stvolu se 4 větveními.
1 kus 60 Kč, 3/160 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 60 Kč, 3/160 Kč.
D2256 IRISH EVY – Wilson 91,DIP,SEV,E,RE. Pastelově žluté, 14 cm velké květy
se zeleným nádechem a jemným zřasením okrajů petálů, hrdlo je svěže zelené. Výška
70 cm. Velmi raná odrůda.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
D1667 IN TOO DEEP 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 70 Kč, 3/180 Kč.
D0804 IRRESISTIBLE CHARM – Salter 05,TET,SEV,M,RE. Máslově žluté, až
17 cm velké květy mají růžově oranžové oko s malým zeleným hrdlem a oranžové
nakudrnacené okraje. Výška 67 cm, 30 poupat a 4 větve. Ohromující sorta.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
D0805 IRVING SHULMAN – Salter 92,TET,SEV,RE. Nádherný levandulový blend
s jemně zvlněnými 14 cm velkými ploššími květy, kontrastní krémový prstenec a malé
zelené hrdlo. Výška 60 cm.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
D0806 ISLESWORTH – Stamile 97,TET,EV,EM,RE. Béžově krémové se svěže purpurovým
prstencem a okraji zvlněných petálů, hrdlo je zelené, žlutě lemované. Výška 65 cm.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
D1132 IVORY FINESSE – Carpenter 07,TET,EV,M,RE. Velmi vonné, skoro 15 cm
velké květy jsou slonovinově krémové, velké levandulové oko a jemně zřasené okraje,
hrdlo je intenzívně zelené. Výška 75 cm. Přenádherná sorta.
D0533 IRON GATE GLACIER 1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
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D0806 ISLESWORTH

D1132 IVORY FINESSE
D1405 JAMAICAN PARADISE
D1405 JAMAICAN PARADISE – Trimmer 10,TET,EV,EM,RE. Čistě broskvově
růžové, až 18 cm velké květy mají malinově červené okraje petálů a velký silný prstenec
s menším žlutozeleným hrdlem prokvétajícího do jemných bílých středových linek.
Výška 85 cm, 25 poupat, 2 větvení. Úžasná sorta.
1 kus 140 Kč, 3/380 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 50 Kč, 3/140 Kč.
D1136 JANE TRIMMER – Trimmer 02,TET,EV,EM,RE. Tato excelentní novinka
pochází z populární odrůdy Sabine Bauer, má 14 cm velké, bledě levandulové květy
s obřím černě purpurovým prstencem a malé zelené hrdlo. Okraje jsou lemovány
a jemně zřaseny, Výška 65 cm. Absolutní špička!
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
D0807 JARMILA LUKÁŠOVÁ – Mimránek/Juhr 03, TET, DOR. Zářivě meruňková
až téměř oranžová, s třešňově červeným prstencem, žlutozelené hrdlo, jemný červenkavý
zvlněný okraj 12 cm velkých květů. Výška 60 cm. Velice pěkná odrůda. Akční cena.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
D1137 JENNIFER TRIMMER – Trimmer 07,TET,EV,EM,RE. Levandulově purpurové,
17 cm velké květy s křídově zbarveným vodoznakem okolo sytě zeleného hrdla, zřasené
okraje jsou zlatě žluté. Výška 67 cm, 28 poupat, 3 větve. Barevně nádherná novinka.
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
D1138 JENNY BUTTERFIELD – Lambertson 98,TET,EV,EM,RE. Ametystově
fialové, 15 cm velké květy mají modrou zónu a okraji, které jsou světleji lemované a se
zlatou ořízkou, hrdlo je zelené. Výška 66 cm, 30 poupat, 4 větve. HM’06.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
D1139 JERRY HYATT – Hanson 05,TET,SEV, EM. Šeříkově orchideově zbarvený
blend s břidlicově nafialovělým vodoznakem s tmavě purpurovým lemem, šartresky
zelené hrdlo, konce purpurově lemovaných petálů jsou mramorované, zadní petály tzv.
sepály jsou švestkově purpurové. Květy jsou přes 15 cm velké a na mohutných stvolech je
30 i více poupat, takzě tato sorta nepřetržitě kvete řadu týdnů. Nepřehlédnutelný skvost!
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
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D1142 JOHN PEAT

D1639 JOE MARINELLO
D1539 JESSICA LYNN BELL
D1539 JESSICA LYNN BELL – Bell 11,TET,EV,EM,RE. Vonné, 15 cm velké květy
jsou krémově broskvové s pastelově růžovou středovou zónou, zeleným vrstveným
středem a dvojitými lemy petálů – tmavě růžovými se zlatým bublinkovým zřasením.
Výška 70 cm, 20 poupat a pěkné větvení. HM 2014, AM 2017.
1 kus 200 Kč, 3/540 Kč.
D1639 JOE MARINELLO – Stamile 89, TET, DOR,RE. Krémové, 13 cm velké květy
mají růžový přeliv, úzký zlatý lem, vínově purpurový prstenec a zelené hrdlo. HM’94,
AM’97. Spolehlivá raná odrůda.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
D1142 JOHN PEAT – Petit 02,TET,SEV,LM,RE. Burgundsky vínové, 15 cm velké
květy s růžovým vodoznakem okolo zeleného hrdla, okraje jsou hustě zřasené, zlatě
žluté. Výška 55 cm. Parádní barevná kombinace! Kvete později.
1 kus 60 Kč, 3/160 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.
D1143 JOHNNY CASH 1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
D0808 JOSHUA NATHAN ALLEN – Carpenter 95,DIP,DOR,L. Mangově oranžové, až
17 cm velké květy mají páleně rezavě oranžový prstenec, hrdlo je zelené. Výška 56 cm.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
D1145 JUDY FARQUHAR – Stamile 06,TET,EV,M,RE. Růžový blend s mimózově
žlutými velmi zvlněnými okraji, mimózově zbarveným středem a zeleným hrdlem. Velmi
příjemně vonící květy mají manšestrovou texturu, jsou až 19 cm velké a velmi hrubě
zvlněné, zvlnění na koncích petálů přechází do přesahů zvaných angel wings – andělská
křídla. Výška 85 cm, 20 poupat a 4 větvení. 3 místo v HM’06. Excelentní denivka.
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
D1146 JUNGLE PALACE – Trimmer 07,TET,EV,EM,RE. Slonovinově bílé, 14,5 cm
velké květy mají kontrastní vínově purpurový prstenec a zřasené okraje petálů, signálně
zelený střed, Výška 75 cm, 28 poupat, 3 větve. Perfektní sorta.
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
D1147 JUNZI – Stamile 04,TET,EV,E,RE. Pastelově krémové, 14 cm velké květy mají fialově
černé oko a tenké okraje krepovaných petálů. Výška 64 cm, 30 poupat a 5-násobné větvení.
Z křížení Blackthorne x Sabine Bauer.
D0808 JOSHUA NATHAN ALLEN 1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
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D1147 JUNZI

D1148 JUST AS I AM
D1567 JUST FABULOUS
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.
D1567 JUST FABULOUS – Petit 09,TET,SEV,M,RE. Mangově světle oranžový základ
až 18 cm velkých květů s obřím černě purpurovým prstencem a miniaturním zeleným
hrdlem. Jemně nařasené okraje jsou rovněž purpurově černé, vybarvené jsou i zadní
sepály. Výška 80 cm, 25 poupat, 3 větvení. HM 2012. Oku lahodíví okatá denivka.
1 kus 200 Kč, 3/540 Kč.
D1410 KALEIDOSCOPE CANYON – Lambertson 09,TET,SEV,E,RE. Krémově lososové,
15 cm velké květy s růžově purpurovým prstencem a zřasenými okraji petálů. Velký jantarově
zlatý střed. Výška 65 cm, 18 poupat, 3 větvení. Velmi zvláštně vybarvená odrůda.
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
D2203 KALEIDOSCOPE PUZZLE – Carpenter 11,DIP,EV,EM,RE. Slézově starorůžová
báze, purpurový prstenec s fialovým lemováním, velký zelený střed. Zadní petály jsou krémově
růžové s purpurovými špičkami. Výška 70 cm, 18 poupat, 3 větvení, 15 cm velké květy.
Z křížení Super Fancy Face x Texas Kaleidoscope. Obzvláštní kaleidoskopická denivka.
1 kus 240 Kč.
D0608 KAMA SUTRA – Hanson 98,TET,SEV,RE. Pinkově orchideový blend se
zlatým lemem, tmavě smaragdové hrdlo, výborné větvení, velmi pozdní odrůda se
14 cm velkými květy. Výška 90 cm. Akční cena!
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
D0818 KANSAS CITY KICKER – Salter 06,TET,SEV,M,RE. Krémově bílé, 15 cm
velké květy mají velké a kontrastní levandulově fialové oko a nařasené okraje, hrdlo je
zelenavé, ze kterého vycházejí světlé středové rysky. Výška 65 cm. Atraktivní sorta!
1 kus 140 Kč, 3/360 Kč.
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.
D0411 KING GEORGE – Rasmusen 91,TET,SEV,M. Mimózově žluté, impozantní obří, až
17 cm velké květy mají tmavý a výrazný purpurový prstenec, který přechází i na zadní petály.
Hrdlo je žlutě zelené, zpevňující středová žebra. Výška 75 cm. HM’93, HM’97. Olbřímí!
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
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D1554 LADYBUG SWEEEET

D0812 LADY ARABELLA
D0951 KISS ME SOFTLY
D0951 KISS ME SOFTLY – Heemskerk 12,TET,EV,E,RE. Voňavé květy jsou 13 cm
velké, krémové s kontrastním malinově červeným okem a okraji zřasených petálů, jasně
zelené hrdlo. Dobré větvení, 25 poupat. Výška 70 cm. Elegantní novinka.
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
D0812 LADY ARABELLA – Salter 92,TET,SEV,EM. Krémově zlatý blend, zelené
hrdlo a zřasené okraje petálů 13 cm velkých květů. Výška 70 cm. JC’93, AM’99.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
D1554 LADYBUG SWEEEET – Hansen 09,TET,EV,M,RE. Cukrově sladce růžové,
13 cm velké květy, krémově růžovéokraje 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 120 Kč, 3/320 Kč.
D0466 LADY SINGS THE BLUES – Heemskerk 06,TET,SEV. Máslově krémová
s výrazným purpurově červeným prstencem a s tmavě žlutým hrdlem. Výborně tvarované,
15 cm velké květy se silnou substancí zvlněných petálů. Bohatě kvete. Výška 70 cm.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
D0466 LADY SINGS THE BLUES D1505 LAKE CHAMPAGNE – Pierce 11,TET,EV,M,RE. Pastelově šeříkově růžové, 15 cm
velké vonící květy se šartresky zeleným hrdlem a okraji petálů, které jsou silně zoubkovaně
zvlněné. Výška 1 metr i více, 35 poupat a pěkné, pětinásobné větvení. Impozantní sorta.
1 kus 180 Kč, 3/480 Kč.
D1156 LARGER THAN LIFE – Salter 00,TET,SEV,M. Tlumeně levandulově růžový
blend se zlatě bílými zřasenými okraji, hrdlo je světle zelené. Až 18 cm velké květy,
výška 70 cm. Velká béžově zlatavý střed. HM 2003.
1 kus 80 Kč, 3/210 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 80 Kč, 3/210 Kč.
D1527 LAVENDER EXALTATION – Carpenter 07,TET.EV,M,RE. Šeříkově
levandulové, 15 cm velké květy s modře levandulovým prstencem okolo velkého
zeleného středu, okraje jsou jemně nařasené s dvojitou pikotáží – modrou a krémovou.
Výška 60 cm, 24 poupat a 4 větve. Květy příjemně voní.
D1505 LAKE CHAMPAGNE 1 kus 110 Kč, 3/100 Kč.
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D0817 LAVENDER RAINBOW
D0537 LEONARD BERNSTEIN
D0817 LAVENDER RAINBOW – Stamile 95,TET,DOR,EM,RE. Krémové, až 18 cm
velké jemně zvlněné květy purpurově modrý mozaikový prstenec, zelené hrdlo. Výška
64 cm, Z křížení Always Afternoon x Tet. Priscilla‘s Rainbow. Butterfly.
1 kus 60 Kč, 3/160 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.
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.
D1165 LESLIE RENEE – Stamile 05,TET,EV,E,RE. Masitě růžové, 13 cm velké, velmi
voňavé květy mají smaragdově zelené hrdlo se žlutým přechodem, okraje zřasených
petálů jsou tmavší se šartresky zeleným lemováním s často trávově zeleně zbarvenými
špičkami. Výška 61 cm, 21 Exotická novinka.
1 kus 70 Kč, 3/180 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 80 Kč, 3/210 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 150 Kč, 3/400 Kč.
D0819 LIGHT MOTIF – Stamile 04,TET,SEV,EM,RE. Jemňounce lososově růžové,
silně nařasené 13 cm velké květy s kontrastním zeleným hrdlem a nazelenalými špičkami
okrajů petálů. Výška 66 cm, 35 poupat, 5 větví. Voňavá novinka.
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
D2347 LIGHT OF THE WORLD – Emerich 02,TET,SEV,M,RE. Příjemně vonící,
měkce béžově žlutý blend s 15 cm velké květy a s karmínově růžovým prstencem
obepínajícím olivově zelené hrdlo. Jemně nařasené okraje mají dvojitou ořízku. Výška
60 cm, 3 větvení a 25 poupat. HM 2007.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.

D0098 LEONIDAS

D2347 LIGHT OF THE WORLD

33

D0819 LIGHT MOTIF

D1165 LESLIE RENEE

D1166 LIEGE AND LIEF

D1167 LIES AND LIPSTICK

lukonbulbs@mybox.cz

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

D0916 LONGFIELDS PACIFICA

D0100 LION DANCE
D0099 LIGHT YEARS AWAY
D0099 LIGHT YEARS AWAY – Petit 96,TET,DOR. Velké květy mají 14 cm
v průměru. Jsou světle orchideově levandulové, v hrdle lehce zelené, okraje vnitřních
květů jsou silně zlatě lemovány 13 mm širokou krajkou. Výška 80 cm. Výška 55 cm. HM
2007. Stále fantastická denivka.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
D0100 LION DANCE – Harris-Benz 86,TET,DOR,M. Odrůda se zlatě žlutými,
15 cm velkými květy s diamantovým popraškem a zeleným hrdlem. Silná substance
a jehličkové zvlnění okrajů. Výška 55 cm. HM’94. Stále výborná odrůda!
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
D0916 LONGFIELDS PACIFICA – Heemskerk 09,DIP,SEV,RE. Lososově až broskvově
růžové, velmi vonné, 15 cm velké květy s hrubě zvlněnými levandulovými okraji s tenkou
světlou ořízkou, purpurový prstenec se zlatě žlutým hrdlem. Výška 75 cm. Akční cena!
1 kus 50 Kč, 3/140 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 D0415 LOVE THAT PINK – Hall 62,DIP,DOR. Pastelově růžový self, světle zelené
hrdlo. Raná odrůda s 9 cm velkými květy, která bohatě kvete a výborně roste. Výška 70
cm. HM’65, AM’68. Akční cena!
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
D0273 LUXURY LACE – Spalding 59,DIP,DOR. Druh s až 18 cm velkými, světle
růžovými květy typu self s mdle žlutě zbarveným hrdlem. Výška 80 cm. HM’59, AM’62,
Stoutova medaile 1965. Akční cena!
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
D2213 LUZULI BUNTING – Lambertson 10,TET,EV,EM,RE. Levandulově růžové,
veliké modře fialový prstenec s fuchsiově purpurovým lemováním. Hrdlo je světle zelené,
střed bělavý s bílými paprsky přes středy petálů. Okraje petálů jsou fuchsiově purpurově
lemované s tenkou bílou pikotáží, vytváří v sevření s prstencem koncové aplikace. Vybarvené
jsou i zadní petály. Výška 70 cm, 20 poupat, 3 větvení. Zajímavý motýlokvětý tvar.
1 kus 250 Kč.
D2278 MAGE‘S MEMORIES – Salter 10,DIP,SEV,M,RE. Bledě levandulové, 13 cm
velké květy s velkým zeleně žlutým středem a rozměrným purpurově levandulovým
prstencem s ostružinovým lemováním. Lehce nařasené petály, vybarvené jsou i zadní
sepály. Výška 75 cm, 30 poupat, 3 větve. Pěkná kaleidoskopická sorta.
D2278 MAGE‘S MEMORIES 1 kus 220 Kč,
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D0415 LOVE THAT PINK

D0675 MAHOGANY MAGIC
D0684 MAGIC AMETHYST
D0684 MAGIC AMETHYST – Stamile 96,TET,DOR,RE. Ametystově levandulový
blend, šeříkově lilavý vodoznak, hrdlo je zelené s levandulovým přechodem. Velmi
vonné, 14 cm velké květy jsou hrubě zvlněné, na okrajích kouřově krajkované. Výška
70 cm. JC‘97, HM‘02.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
D0926 MAGIC DANCER – Heemskerk 07,DIP,DOR,M. Purpurově krémový
bikolor se 13 cm velkými, výrazně žilkovanými květy, hrdlo je zelené, chromově žlutě
orámované. Výška 65 cm.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
D0823 MAGIC LAKE – Stamile 00,TET,EV,RE. Zvláštně levandulové, až 17 cm velké květy
mají zlatě jakoby pletené zvlněné okraje petálů, hrdl je zelené. Lodyhy mají 4 větve s až 45
poupaty. Z křížení Court Magician x Ida‘s Magic. Výška 75 cm. Zvláštně vybarvená novinka.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
D0124 MAGNIFICENT RAINBOW – Stamile 95,TET,DOR,L,RE. Levandulový
bikolor s 15 cm velkými květy s šedě modrým středovým prstencem a s ametystově
fialovým lemováním, okraje petálů jsou nařasené se stříbřitou pikotáží, kontrastní hrdlo se
smaragdově zelené. Výška 45 cm. Pochází z Always Afternoon. HM 2006. Akční cena!
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
D0675 MAHOGANY MAGIC – Stamile 94,TET,SEV. Mahagonově červené, 10 cm
velké květy mají černý prstenec a žluté hrdlo. Výška 55 cm. Unikátní vybarvení.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
D0695 MARGARET SEAWRIGHT – Stevens-Seawright 93,TET,DOR. Nádherný
žlutý a oranžový bitone s velkým hvězdicovitým středem. Květy mají 12 cm v průměru
hrubé textury a zvlněné substance. Výška 55 cm. HM’93. Akční cena!
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
D2177 MARS ATTACKS – Owen 08,TET,DOR,EM,RE. Silně napuštěné, 19 cm velké třešňově
červené květy s velkým slézově růžovým prstencem okolo žlutého a zeleného hrdla. Výška 70 cm,
18 poupat, 3 větve. HM 2012. Nádherná fontánovitá forma květů. Akční cena!
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
D1425 MARY LENA – Rice 07,TET,DOR,M. Sytě červené, 14 cm velké květy mají
páleně červený prstenec a žlutě zelené tónované hrdlo. Okraje silně nařasených petálů
jsou hrubě zřasené, zlatě žluté s jehličkovým a zoubkovaným charakterem. Výška
80 cm. Parádní krispovaná sorta.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
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D2346 MAYAN TAPESTRY

D0417 MIDNIGHT DYNAMITE
D1426 MARYZELL
D1426 MARYZELL – Hansen 06,TET,SEV,E,RE. Světle žlutý a růžový blend, malý
zelený střed a silně nařasené sytě žluté okraje. Vynikající textura, 14 cm velkých
květů podepřená vystouplým reliéfem a voskovou strukturou. Výška 65 cm, 4 větvení,
25 poupat. HM 2013. Kvalitní sorta. Akční cena!
1 kus 60 Kč, 3/160 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 40 Kč, 3/110 Kč.
D2346 MAYAN TAPESTRY – Rice 00,TET,SEV,ME,RE. Oranžově červený blend
s tmavším rubínovým prstencem okolo krepově zeleného hrdla. Ýška 65 cm, 20 poupat,
3 širší větvení. Okraje s jemnou ořízkou a zřasením.
1 kus 70 Kč, 3/160 Kč.
D0828 MEDIEVAL SPLENDOR – Salter 91,TET,DOR,EML,RE. Květy jsou 17 cm
velké, jemně levandulové s výrazným tmavě levandulově purpurovým okem, citrónově
zelené, žlutě lemované hrdlo. Výška 70 cm.
D0828 MEDIEVAL SPLENDOR 1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
D2272 MARILYN MONROE – Pierce 14,TET,EV,E,RE. Bíle růžové, 16 cm velké
květy mají velký červený prstenec, uvnitř temně zelené hrdlo. Hluboce zřasené okraje
petálů jsou lemované červeně jako prstenec. Výška 85 cm, 35 poupat, 6 větví. Pochází
z rodičů Tetra Peppermint Delight a Born to Be Wild. Báječně vybarvená sorta.
1 kus 400 Kč.
D1438 MESA VERDE – Stamile 10,TET,EV,E,RE. Korálově růžové, 15 cm velké
vonné květy, zářivě zelený střed, zlaté nařasené okraje. Výška 85 cm, 35 poupat, až
6 větvení. Vynikající raná odrůda.
1 kus 200 Kč, 3/540 Kč.
D1671 MIDNIGHT AMULET – Stmile 10,TET,EV,E,RE. Orchideově purpurové,
15 cm velké květy mají černě purpurový středový prstenec a nařasené lemy petálů, hrdlo je
zelené s jemnými bílými šípy. Výška 90 cm, 30 poupat, 4 větve. Voňavá novinka. Akční cena!
1 kus 80 Kč, 3/210 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.
D2272 MARILYN MONROE 1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
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D1626 MATROUSJKA

D0654 MIDNIGHT OIL
D0927 MIKE REED
D0654 MIDNIGHT OIL – Apps 95,DOR,DIP, RE. Velmi tmavý černě purpurový self,
neónově zelené hrdlo. Květy jsou 13 cm velké, výška 80 cm.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
D0927 MIKE REED – Heemskerk 07,DIP,SEV,M,RE. Kontrastní karmínově rudý
a světle červený bikolor s jablkově zeleným hvězdicovým středem a krémově zelenými
linkami, vybarvenost předních i zadních petálů těchto obřích, až 20 cm velkým květů.
Super roste. Akční cena!
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
D2348 MILDRED GOBLE – Sellers 00,TET,SEV,M,RE. Béžově růžový blend s jemně
nařasenými, zlastě nasáklými okraji, velkým zeleným a žlutým hrdlem a s vysoce
dekorativními bílými středovými pruhy. Květy jsou 15 cm velké, 20 poupat a pěkné
trojité větvení.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
D0280 MILDRED MITCHELL – Mitchell 98,TET,EV,RE. Levandulově zbarvené 15
cm velké květy mají modrý prstenec, zelenožluté hrdlo a purpurový lem zvlněných petálů.
Raná odrůda, silně voní. Výška 65 cm HM’02, AM’06. Orchideovitá forma květů.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
D0666 MISSISSIPPI MORNING – Carpenter 98,DIP,EV,RE. Čistě žlutý self, 15 cm
velké, silně nařasené a voňavé květy, tmavě zelené hrdlo. Výška 70 cm.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
D0130 MISSOURI BEAUTY – Wild 65,DIP,DOR. Denivka s 13 cm velkými, zelenožlutými,
zvlněnými květy, při okrajích světlejšími. Výška 80 cm. Velmi elegantní druh.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
D1186 MORNING COLORS – Stamile 06,TET,EV,E,RE. Světle zlatě žluté 14 cm
velké květy mají kontrastní obří jasně červené oko, malé zelené hrdlo a jemnou červenou
ořízku petálů, které jsou stočeny dozadu a vytvářejí kulovitý tvar květů. Výška 55 cm,
15 poupat, 3 větvení. Super okatá denivka. Jedna z nejlepších.
1 kus 130 Kč, 3/350 Kč.
D0478 MOROCCAN SUNRISE – Heemskerk 06,DIP,DOR. Tmavě šeříkově levandulové,
15 cm velké květy s tenkým zlatým okrajem jemně zvlněných okrajů a s krémovým a světle
zeleným hrdlem. Výška 50 cm.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
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D1191 MT PLEASANT PRIDE

D1190 MOUNTAIN WILFLOWER
D1189 MOTHER OF MANY
D1189 MOTHER OF MANY – Carpenter 06,TET,EV,EM,RE. Sytě purpurové,
15 cm velké vonné květy mají purpurový vodoznak a světlejší purpurový prstenec okolo
zeleného hrdla. Výška 75 cm, 18 puků, 3 větve. Parádní novinka.
1 kus 80 Kč, 3/210 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.
D1191 MT PLEASANT PRIDE – Roycroft 04,TET,EV,EM,RE. Máslově žluté,
17 cm velké květy s velkým mahagonově purpurovým prstencem zasahujícím i do
zadních petálů. Výška 75 cm, 20 poupat. Impozantní!
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
D1192 MUCH ADO ABOUT MAGIC – Salter 06,TET,SEV,EM,RE. Velmi vonné
růžově červené, 15 cm velké květy se zeleným hrdlem, krémový vodoznak a zlatě
lemované okraje všech petálů. Výška 68 cm, 25 poupat, 3 větvení. Velmi líbivá sorta.
1 kus 130 Kč, 3/350 Kč.
D1627 MULBERRY FREEZE – Stamile 09,TET,EV,M,RE. Svítivě orchideově
D1627 MULBERRY FREEZE purpurové, 15 cm velké květy se šartresky tónovaným prstencem nad zeleným hrdlem,
silně nařasené okraje jsou šartresky zelinkavé s jemnými tmavě zelenými jehličkami.
Výška 65 cm. Naprosto úžasná denivka!
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
D1529 MYSTICAL MIRROR – Salter 09,TET,SEV,M,RE. Bledě krémově broskvové,
až 18 cm velké květy mají obří kaštanově červený prstenec, malé zelené hrdlo a kaštanové
lemování zřasených petálů. Výška 70 cm, 3 větve a 30 poupat. Exkluzivní sorta!
1 kus 180 Kč, 3/480 Kč.
D0621 NATURE‘S SHOWMAN – Petit 99,TET,SEV,RE. Sytě orchideově purpurové až 17
cm velké květy mají černě purpurový prstenec a kontrastní jablkově zelené hrdlo. Výška 65 cm.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
D1195 NAVIGATE THE SUN – Reilly 06,TET,SEV,M,RE. Jemně a pastelově
oranžově broskvové, 12,5 cm velké květy mají tmavě oranžově růžové okraje a velmi
pěkné zřasení. Výška 75 cm.
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
D1196 NEW PARADIGM – Stamile 08,TET,SEV,VE,RE. Jantarově žluté, 16,5 cm
velké květy mají burgunsky vínový prstenec i na zadních petálech vytvářející zajímavé
aplikace, okraje nařasených petálů jsou rovněž burgundsky lemované, topasově žlutý
terč je lopatkovitě vytvarován. Výška 70 cm. Velmi těžko se popisuje, snadno se na
D1529 MYSTICAL MIRROR záhoně v době květu najde. Bomba!
1 kus 250 Kč.
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D0621 NATURE‘S SHOWMAN

D0696 NEW QUEST
D1196 NEW PARADIGM
D0696 NEW QUEST – Joiner 98,TET,EV,RE. Broskvově růžové, téměř 15 cm velké
květy mají orchideově růžový prstenec, žlutozelené hrdlo a jemně zvlněné okraje dvojí
pikotáže – tmavě růžové a orchideové. Výška 55 cm. HM’07. Vynikající kultivar.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
D0918 NEVER ENDING FANTASY – Heemskerk 09,DIP,SEV,RE. Orchideově
levandulové, 15 cm velké, velmi zvlněné květy mají kontrastní purpurový prstenec
a krajkované okraje petálů s jemnou stříbrnou pikotáží, hvězdicovité hrdlo je zelené
s bílými šípy. Výška 60 cm. Bombastická odrůda.
1 kus 200 Kč, 3/540 Kč.
D0133 NIGHT BEACON – Hansen 88,DIP,SEV. Denivka se sametově fialově
a purpurově zbarvenými, 12 cm velkými květy, s prominentním velkým krémově
zeleným středem a s bílými středovými linkami. Velmi dlouho kvete, velké množství
poupat, výška 75 cm. JC’88, HM’97.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
D2268 NILE PRINCESS – Pierce 2014,TET,E,EM,RE. Krémová báze, 15 cm velkých
květů s velkým orchideově purpurovým prstencem, na okrajích je tmavší. Střed je smaragdově
zelený, svými špičkami hluboce zasahuje do prstence. Jemně nařasené okraje jsou lemovány
stejnou barvou jako prstenec, vybarvené jsou i zadní petály. Výška 75 cm, 30 poupat, 5 větví.
Pochází z odrůdy tetra Texas Kaleidoscope. Nekonvenční kaleidoskopická sorta.
1 kus 300 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.
D0648 TWO PART HARMONY - Kaskel/Trimmer 96,TET,EV,RE. Raná odrůda s
11 cm velkými tmavě žlutými květy s tenkými kaštanově červenými krajkovanými
okraji a kontrastním prstencem. V prvním roce vykvétá většinou jednoduchými květy, v
dalších sezónách spolehlivě s květy plnými. Vždy ale nádherná!
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
D0832 NOCTURNAL BUTTERFLY – Petit 06,TET,SEV,M,RE. Burgundsky vínové, 17
cm velké květy mají purpurový prstenec, malé zelené hrdlo a jasně žlutý střed. Zřasené petály
mají purpurové lemování se zlatou pikotáží. Výška 75 cm, 30 poupat, 4 větve. Květy voní.
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
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D2180 OCEAN ELEVEN

D1657 NOWHERE TO HIDE
D0334 NOW AND ZEN
D0334 NOW AND ZEN – Hanson 99,TET,SEV,RE. Voňavé květy mají 9 cm v průměru,
jsou svítivě žluté s kontrastním kaštanově purpurovým prstencem a pikotáží lehce
zvlněných petálů. Výška 63 cm. HM’04. Velmi působivá.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
D1657 NOWHERE TO HIDE – Shooter 95,DIP,SEV,ML,RE. Páleně hnědý a světle
terakotový blend, úzký purpurový prstenec a výrazné vystupující žilkováním, malé
zelené hrdlo. Výška 65 cm. HM’05. Zcela unikátní kultivar.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
D2180 OCEAN ELEVEN – Petit 04,TET,SEV,M,RE. Banánově krémové, 13 cm velké
květy s výrazným fialově modře purpurovým prstencem se šartresky zeleným hrdlem.
Jemně zřasené okraje, příjemná vůně. Výška 50 cm. Velmi pěkná odrůda.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
D1198 OHIO DISCOVERY – Carpenter 08,TET,EV,M,RE. Velmi nekomformní květy
s příjemnou vůní mají namíchaný odstín broskvově růžové (typ blend) s kaštanově bordó
červeným prstencem se zajímavě vystouplým reliéfem, hrdlo je zelené a přechází směrem
D1198 OHIO DISCOVERY k prstenci v roztřepené halo. Výška 65 cm, 20 poupat, 4 větvení. Interesantní orůda!
1 kus 130 Kč, 3/350 Kč.
D1486 OCEAN RAINBOW – Pierce 12,TET,EV,EM,RE. Svěže purpurové, 17 cm velké květy,
bílý vodoznak se zeleně žlutým středem. Velmi zřasené okraje jsou šartresky zelené s krémovou
vnitřní konturou. Výška 85 cm, 30 poupat a 4 větvení. Květy voní. Vynikající odrůda.
1 kus 250 Kč.
D0421 OLD SAN JUAN – Santa Lucia 98,DIP,DOR. Broskvově růžový self, růžově
čárkovaný prstenec, žlutě zelené hrdlo 15 cm velkých květů výborné substance a zvláštní
matové textury. Výška 60 cm.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
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 40 Kč, 3/110 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.
D1486 OCEAN RAINBOW 1 kus 150 Kč, 3/420 Kč.
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D0837 ORANGE BRAID

D1202 ORANGE BLOSSOM SPECIAL
D1613 OUTSTANDING
D1202 ORANGE BLOSSOM SPECIAL – Roycroft 02,TET,DOR,EM,RE. Svítivě
zlaté, 15 cm velké květy, zářivě oranžový okraj a středový prstenec, střed je zelený.
Výška 61 cm. Pochází z Fooled Me. Nádherná sorta. Na záhonech dominuje.
Impozantní! Akční cena!
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
D0837 ORANGE BRAID – Roycroft 02,TET,SEV,RE. Svítivě oranžový self, zářivý
okraj je extrémně plisovaný a nařasený, jícen zelený, 15,5 cm velké květy s vynikající
substancí. Výška 66 cm. Skvostný kultivar.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
D0836 ORANGE ELECTRIC – Stamile 02,TET,EV,RE. Svítivě oranžové 14 cm velké
okrouhlé a jemně zvlněné květy mají kontrastní červené oko nad zeleným hrdlem. Výška
86 cm, super soukvětí se sedmi větveními a až 45 poupaty. HM’07. Elektrizující novinka.
1 kus 70 Kč, 3/180 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.
D1205 ORCHID ELEGANCE – Carpenter 05,TET,DOR,M,RE. Skoro 14 cm velké
květy jsou orchideově růžové se sytě levandulově modrým okem a tenkými okraji
zřasených petálů, zelené hrdlo. Výška 65 cm, 26 poupat, 4 větve. Jako orchidej.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
D1206 ORNATE HAWK-EAGLE – Lambertson 07,TET,SEV,E,RE. Středně
fialově nachové, 14 cm velké květy s velkým levandulově modrým prstencem,
tmavě ohraničeným. Okraje petálů jsou rovněž tmavěji lemovány se silným zlatým
oprýmkováním, také sepály jsou vybarveny, zelený jícen je jantarově lemován. Výška
61 cm, 20 poupat, 4 větve. Zajímavě barevně vyladěná denivka.
1 kus 130 Kč, 3/350 Kč.
D0838 OUTBACK JACK – Saxton 05,TET,DOR,M. Kardinálsky červené, 16 cm
velké květy s blyštivou texturou, zeleně žluté hrdlo. Výška 1 metr. Akční cena!
1 kus 60 Kč, 3/160 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.
Vybarvený jak papoušek. Výška 60 cm. Skvělá novinka.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.

D2341 ORANGE ARTIST
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D1433 PANAMA CITY

D0840 PAITING THE ROSE RED
D1487 PACIFICA
D1487 PACIFICA – Stamile-Pierce 12,TET,EV,EM,RE. Světle levandulově purpurová báze
15 cm velkých květů s tmavě modře levandulovým prstencem a také stejně zbarvenými okraji,
které jsou silně zřasené s bílým tenkým lemem – pikotáží. Výška 85 cm, 25 poupat, 5 větví.
Z křížení Precious Candy x Bluegrass Music. Perfektní nákrok k modrým denivkám!
1 kus 150 Kč, 3/400 Kč.
D0840 PAITING THE ROSE RED – Salter 03,TET,SEV,M,RE. Jasně tmavě třešňově
růžová se žlutým nařaseným lemem s drobným zoubkováním, malé žlutozelené hrdlo.
Výška 66 cm, 15,5 cm velké květy, 35 poupat, 4 větve. HM 2007. Úžasná sorta.
1 kus 70 Kč, 3/180 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 140 Kč, 3/380 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,
D0622 PATRICIAN SPLENDOR bledě zelené hrdlo. Výška 50 cm. JC’80, HM’84, AM’87.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
D1208 PARADISE TANAGER – Lambertson 05,TET,SEV,M,RE. Jantarově nazelenalé hrdlo,
okolo kouřově modrý prstenec. Středně purpurové, 14 cm velké květy mají kouřově modré okraje
a výrazné, svítivě žluté krajkování. Výška 76 cm. 20 poupat, 3 větvení. Modře tónovaná!
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
D1210 PARTY PINAFORE – Kirby 00,DIP,DOR,EM,RE. Svítivě červený, bonbónově
lemovaný a dětsky růžový bikolór s zřasenými, 13 cm velkými květy, hrdlo je šartresky zelené
se světlými šípy. Výška 50 cm, 20 poupat a 3 větve. HM’06. Voňavá barevná delikatesa.
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
D2132 PAT SOILEAU – Carpenter 08,TET,SEV,EM,RE. Neónově purpurové, 15 cm velké
květy s levandulově modrým vodoznakem okolo nefritově zeleného, žlutě ohraničeného středu.
Výška 75 cm, 3 větvení, 14 poupat. Bohatě kvete a včasně opakuje. HM 2011. Květy voní.
1 kus 200 Kč, 3/540 Kč.
D0622 PATRICIAN SPLENDOR – Stamile 96,TET,DOR. Krémově růžový self, hrdlo
je zelené, 16 cm velké květy jsou tuhé substance, voní. Výška 65 cm.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
D1208 PARADISE TANAGER

D1210 PARTY PINAFORE
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D1660 PANDORA’S BOX

D0843 PEACH FROST
D0623 PEACHES AND GOLD
D0843 PEACH FROST – Nejedlo 02,DIP,SEV,EM,RE. Broskvově růžový blend
tmavší prstenec, citrónové hrdlo, voní. Výška 60 cm. Akční cena.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
D0623 PEACHES AND GOLD – Roycroft 97, TET, DOR, RE. Broskvově
pomerančový self s 14 cm velkými květy se zlatými navlněnými okraji a oranžovým
hrdlem. Výška 80 cm.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
D2096 PEKELEC – Mimránek 2018,DIP,DOR,EM. Ploché květy jsou velké 15 cm,
petály silné substance jsou zlatě oranžové s rumělkově červeným, velmi kontrastním
prstencem přes všechny petály. Hrdlo je zeleně žluté, středem petálů se táhnou krémově
bílé středové linky s rumělkovými špičkami. Výška 70 cm, 20 poupat. Velmi vitální
a bohatě kvetoucí novinka od našeho předního moravského šlechtitele Petra Mimránka.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
D2187 PETR LEBIŠ – Mimránek 2018,TET,SEV,M. Sírově žluté květy jsou 15 cm
velké s kontrastním kaštanově rudým lehce vzorovaným prstencem, malé zelené hrdlo.
Výška 95 cm, 25 poupat. Velmi vitální odrůda, která dlouho kvete. Akční cena!
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
D1215 PHANTOM OF GASCONE – Gaskins 06,TET,EV,E,RE. Krémové zřasené,
15 cm velké květy mají téměř purpurově černý prstenec a okraje s jemnou ořízkou, hrdlo
je zelené a žluté. Výška 75 cm. Velmi krásná denivka.
1 kus 140 Kč, 3/380 Kč.
D0141 PIANO MAN – Trimmer 98,TET,SEV,RE. Krémové, téměř bílé květy mají 14 cm
v průměru. Mají rozprostřený tvar, skvělou texturu, výbornou substanci a jemné, husté zvlnění
všech petálů. Ve středech květů je veliké fialově švestkově zbarvené oko s malým, temně zeleným
hrdlem. Výška 70 cm, 30 poupat, 3 větve. HM 2003. Sorta která zaujme na prvý pohled.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
D2149 PICOTEE PRISM – Stamile-Pierce 11,TET,DOR,EM,RE. Oříškově krémové, 14 cm
velké květy mají veliký trojúhelníkovitý temně purpurový prstenec, pistáciově zelený střed
má protáhnutá krémová ramena do středu prstence. Okraje jsou jemně nařasené a purpurově
lemované. Výška 70 cm, 20 poupat, 3 větvení. Květy voní. Skvělý barevný prismatický efekt!
1 kus 150 Kč, 3/400 Kč.
D1216 PICTURE IN PICTURE – Stamile 07,TET,EV,M,RE. Levandulově růžové, skoro
17 cm velké květy mají stříbřitý vodoznak, tenký žlutý prstenec okolo zeleného hrdla, stříbřitě
lemované zřasené okraje, žlutě zakončené. Výška 65 cm, 32 poupat, 4 větve. Originální kulrivar.
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
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D1218 PIZZICATO
D0540 PINK COTTON CANDY
D0540 PINK COTTON CANDY – Stamile 91, TET, DOR, RE. Elegantně zvlněné,
13 cm velké květy mají žluto-zelený střed s tmavě karmínově růžovým prstencem.
Výška 69 cm. HM’95. Vynikající odrůda.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
D1614 PINK STRIPES – Derrow 06,DIP,DOR. Až 18 cm velké květy jsou béžově
růžové s tmavými růžově purpurovými podélnými pruhy, hrdlo je oranžové. Výška
75 cm. Naprosto unikátní novinka. Exotika!!
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
D0848 PIRATE‘S LADY – Salter 97,TET,EV,RE. Středně purpurové 13 cm velké
květy mají kontrastní černě purpurový prstenec a nefritově zelené hrdlo. Výška 63 cm.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
D1217 PISTACHIO EYES – Stamile 09,TET,EV,E,RE. Nádherně korálově růžový self
s 15 cm velkými, hrubě zvlněnými květy se silně zřasenými okraji petálů, malé zelené
hrdlo. Výška 75 cm, 38 poupat, 5 větví. Výjimečná novinka.
1 kus 250 Kč.
D1218 PIZZICATO – Tankesley-Clarke 98,TET,SEV,M,RE. Jantarově žluté, červeně
D2343 PLAYMATE postříkané, 8,5 cm velké květy s rudým postříkaným prstence, a zlatě zeleným hrdlem.
Výška 70 cm. Jedinečná sorta.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
D0565 PLAYGROUND – Heemskerk 07,DIP,DOR. Broskvově růžové, 12 cm velké
květy s krémovým nádechem, jahodově červený prstenec a zelené hrdlo. Výška 65 cm.
Vynikající novinka. Akční cena!
1 kus 40 Kč, 3/110 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.
D1219 POPCORN PETE – Petit 03,TET,SEV,M,RE. Purpurově červené, 15 cm velké
květy se světlejším vodoznakem a zlatým okružím okolo zeleného hrdla, zlatě žluté
okraje jsou silně zřasené. Výška 60 cm. Líbivá sorta.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
D0850 PRAIRIE FIRE – Salter 96,TET,SEV,M,RE. Krémově žluté, 14 cm velké květy,
korálově červený prstenec a tenké okraje zvlněných petálů, zelený jícen. Výška 66 cm.
D1217 PISTACHIO EYES 1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
D0848 PIRATE‘S LADY

D0565 PLAYGROUND

D1614 PINK STRIPES
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D1219 POPCORN PETE

D1226 PUMPKIN BANDIT
D0850 PRAIRIE FIRE
D1226 PUMPKIN BANDIT – Corbett 06,TET,DOR,EM,RE. Dýňově purpurové,
14 cm velké květy mají kontrastní černě mahagonový prstenec okolo zeleného hrdla
a také okraje tuhých petálů, probarvené i sepály, tak jak mají vypadat moderní květy.
Výška 80 cm, 25 poupat, 5 větví. Okatá denivka. Akční cena!
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
D1229 PURE AND SIMPLE – Salter 93,TET,SEV,EM,RE. Šumákově oranžové, 14 cm
velké květy s olivově zeleným hrdlem. Výška 70 cm. Vynikající blend!
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
D2231 PURPLE FLAME – Heemskerk 18,DIP,EV,E, Tato krásná denivka se může
pochlubit ozdobnými, 14 cm velkými květy s porcelánově růžovým podkladem a temně
purpurovým prstencem s bílými ryskami tryskajícími ze smaragdově zeleného hrdla
s okrovým okrajem. Petály jsou purpurově vroubené, velmi zřasené se zlatou pikotáží.
Výška 60 cm. Velmi raná novinka.
1 kus 130 Kč, 3/350 Kč.
D0500 PURPLELICIOUS – Heemskerk 04,TET,SEV,RE. Tmavé černě purpurové
17 cm velké květy s černým prstencem okolo zeleně žlutého hrdla. Okraje petálů jsou
krabatě zvlněné. Výška 70 cm. Akční cena!
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
D0854 QUEEN’S CORONATION – Petit 03,TET,SEV,M,RE. Růžové, 15 cm velké
voňavé květy mají červený prstenec a zelené hrdlo. Velmi nařasené okraje mají dvojitou
pikotáž, žlutou a červenou. Výška 60 cm. Akční cena!
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
D2155 RACING THE MOON – Stamile 10,TET,SEV,E,RE. Krémové, 15 cm velké
květy mají kontrastní vykrajovaný, tmavě levandulový prstenec okolo zeleného, na okrajích
rozprsklého hrdla. Tmavě levandulové zřasené okraje mají bílou vlásenkově tenkou pikotáž
a vytvářejí v sevření s prstencem pěkné koncové aplikace. Tvarově dokonalé květy po odrůdě
Spacecoast Sea Shell. Výška 75 cm, přes 30 poupat, 5 větvení. Fantastická odrůda.
1 kus 240 Kč.
D0147 RAGING TIGER – Rasmussen 87,TET,DOR. Druh s páleně oranžovými,
žlutě promísenými, 15 cm velkými květy typu blend, s hvězdicovitými petály, vínově
červeným prstencem a žlutozeleným hrdlem. Zadní petály jsou tmavší, typ bitone. Kvete
ve středu denivkové sezóny, výška 70 cm.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
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D0150 RASPBERRY CANDY

D0360 RAINBOW CANDY
D2147 RED BALLS OF FIRE
D0360 RAINBOW CANDY – Stamile 96,TET,DOR,RE. Velmi voňavé krémové,
10 cm velké květy s purpurově levandulovým, stříbřitě kolorovaným středovým
prstencem. Raná, výška 70 cm. HM’07. Akčmí cena!
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
D1232 RAINBOW FROST – Trimmer 07,TET,EV,EM,RE. Vanilkově krémové, 14 cm
velké květy jsou extrémně zřaseny, bledě levandulový vodoznak a nástin okrajů petálů,
hrdlo je žlutě zelené. Výška 72 cm, 25 poupat, 2 větve. Pochází ze skvělé Darla Anita.
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
D0150 RASPBERRY CANDY – Stamile 89,TET,DOR,RE. Odrůda s do krémova
laděnými 11 cm velkými květy s malinově červeným prstencem a zeleným, žlutě
lemovaným hrdlem. Výborně tvarované větvení s až 50 poupaty. Výška 65 cm. HM’96,
AM’99. Akční cena!
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
D1437 RASPBERRY MOUNTAIN – Stamile 10,TET,EV,M,RE. Krémově růžové,
17 cm velké květy mají kontrastní malinové oko okolo pulzujícího zeleného středu
s jemným lososovým vodoznakem. Rovněž zřasené okraje jsou malinově lemované.
D1439 RASPBERRY PRISM Výška 85 cm, 40 poupat a až 5 větví. Pozoruhodná sorta. Květy voní.
1 kus 180 Kč, 3/480 Kč.
D1439 RASPBERRY PRISM – Stamile 10,TET,EV,EM. Krémové, 16 cm velké květy
s malinovým prismatickým triangulačním středem, hráškově zelený střed, vybarvené jsou
rovněž i zadní sepály. Výška 86 cm, 21 poupat, 3 větve. Malachitová sorta. Květy voni.
1 kus 220 Kč, 3/600 Kč.
D0297 RAVE ON – Stamile 95,TET,SEV,ML,RE. Vonné, 13 cm velké květy jsou
krémově bílé s masivním purpurovým prstencem a jemnou pikotáží nařasených okrajů,
hrdlo je zelinkavě žluté. Výška 66 cm. Z křížení Raspberry Candy x Pirate‘s Patch.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
D2147 RED BALLS OF FIRE – Stamile-Pierce 11,TET,EV,EM,RE. Rumělkově
červený self se 14 cm velkými květy, které jsou tvořeny širokými, perfektně překládanými
petály s dokonalými nařasenými zlatými okraji. Pulsující zelené hrdlo dotváří dokonalý
barevný efekt. Výška 80 cm, 30 poupat a 4 větvené. Originální sorta!
1 kus 250 Kč.
D0298 RED MAGIC – Viette 60,DIP,DOR. Čistě červené 13 cm velké květy jsou
jednobarevného vybarvení, hrdlo je kontrastně zelenožluté. Výška 90 cm. Akční cena!
D1232 RAINBOW FROST 1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
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D1437 RASPBERRY MOUNTAIN

D1490 RIO FIESTA
D1533 REGAL AMETYST
D1533 REGALAMETYST – Salter 08,TET,SEV,E,RE. Krémově zbarvené, 14 cm velké květy
mají velký, ametystově levandulový prstenec a malé zelené hrdlo. Okraje jsou také ametystové,
velmi zřasené s krémovou vlásenkově tenkou pikotáží. Sepály jsou rovněž vybarvené, sépiově
růžové a vytvářejí jak dvoubarevný efekt. Výška 75 cm, 25 poupat, 3 větvení. Paráda!
1 kus 180 Kč, 3/480 Kč.
D0857 RHAPSODY IN TIME – Salter 96,TET,SEV,EM,RE. Levandulově růžové,
13 cm velké květy s modře fialovým, malinově ohraničeným prstencem i na zadní tepálech
a stříbřitou vlásenkovou pikotáží petálů, zeleně žluté hrdlo. Výška 72 cm. Lahůdka.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
D0651 RICTER – Stamile 02,TET,SEV,RE. Slézově růžový self, výrazné zelené hrdlo, velmi
zvlněné okraje 15 cm velkých květů, fantastické 6-ti násobné větvení, 45 poupat. Výška 62 cm.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
D1238 RINGS OF WONDER – Stamile 08,TET,SEV,E,REV. Vonné krémové, 13,5 cm
velké květy mají multibarevný prstenec a zelené hrdlo. Lomené a trhavé vybarvení
navozuje iluzi barvených křídel vážek. Výška 71 cm. Excelentní sorta!
1 kus 140 Kč, 3/380 Kč.
D1490 RIO FIESTA – Pierce 12,TET,EV,E,RE. Světle pomerančově krémová báze
16 cm velkých květů s velkým rudě oranžovým prstencem a okraji velmi zřasených
petálů se zlatou pikotáží, hrdlo je zeleně žluté. Výška 85 cm, 35 poupat, 5 větví. Skvělá
substance a hrubá textura vonných květů.
1 kus 240 Kč.
D1812 RIVER RIPPLES – Hansen 08,TET,SEV,E,RE. Šeříkově purpurové, 14 cm
velké květy se zeleným středem, zřasené okraje květů mají jemnou stříbrnou pikotáž.
Hrubá manšestrová textura. Výška 70 cm, 25 poupat, 4 větve. Líbivá denivka.
1 kus 140 Kč, 3/380 Kč.
D1241 ROBERT SEARLES – Stamile 09,TET,EV,M,RE. Okrouhlé krémové, 15 cm
velké květy s černě fialovým prstencem okolo zeleného oscilujícího hrdla, jemně zřasené
a tence purpurově lemované konce petálů. Výška 75 cm, 35 poupat a 5 větvení.
1 kus 140 Kč, 3/380 Kč.
D1001 ROCK SOLID – Stamile 02,TET,DOR,RE. Krémově orchideové téměř 15 cm
velké květy mají velmi kontrastní švestkově fialové oko okolo zeleného hrdla. Květy jsou
velmi voňavé s vynikající texturou a zvlněnou substancí. Výška 58 cm, 6 větví a 32 poupat.
HM¨08. Fantastická okatá denivka.
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
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D2116 RUBY RIDGED

D0376 ROSES IN SNOW
D0863 SAFFRON SUMMER
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 40 Kč, 3/110 Kč.
D0376 ROSES IN SNOW – Hansen 99,TET,SEV,RE. Karmínově červená se
slonovinově lemovanými okraji a smaragdově zeleným hrdlem. Výborná substance
13 cm velkých květů, výška 60 cm. HM’03. Málo vídaná kombinace. Akční cena!
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
D2116 RUBY RIDGED – Stamile-Pierce 11,TET,EV,EM,RE. Tmavě rubínově červené,
17 cm velké květy, malé zelené hrdlo a velmi zřasené krémově bílé okraje. Výška 75 cm,
5 větví, 30 poupat. Poutavá voňavá sorta.
1 kus 220 Kč, 3/600 Kč.
D0634 RUFFLED BALLET – Harris-Benz 86,TET,DOR,RE. Citrónově žlutý self,
zelené hrdlo, 15 cm velké květy jsou pěkně zvlněné. Výška 75 cm. HM’94. Akční cena!
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
D0634 RUFFLED BALLET D0425 RUSSIAN RAGTIME – Salter 02,TET,SEV,RE. Pastelově levandulové květy
jsou 16 cm velké, mají temně purpurový prstenec, bílé pásky a žlutě zelené hrdlo. Velmi
hrubě zvlněné petály, výborná substance květů. Výška 70 cm. Skvělá novinka.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
D0157 SABINE BAUR – Salter 99,TET,SEV,RE. Slonovinově bílé květy mají obří,
černě purpurové oko a bublinkově zvlněné okraje téže barvy. Triangulární vodoznak
přechází ve světlé středové linky, trojúhelníkově tvarované zelené hrdlo. Květy mají
hrubou texturu, voskovitou substanci a 15 cm v průměru. Výška 65 cm. JC’97, HM
2002, HM 2005, DCS 2002 – cena za nejlepší okatou denivku. Naprostá špička!
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
D0638 SABRA SALINA – Wilson 91,DIP,DOR,RE. Pastelově růžové, 15 cm velké
nařasené květy mají zelené hrdlo a nádherně voní. Výška 55 cm. Nádherná růžová.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
D0863 SAFFRON SUMMER – Salter 87,TET,SEV,RE. Máslově žluté 9 cm velké
květy s diamantovým poprachem, citrónově zelené hrdlo. Výška 66 cm.
D0361 ROCKET CITY 1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.

D1658 SAN LUIS HALLOWEEN
D0867 SEA OF CORTEZ
D1658 SAN LUIS HALLOWEEN – Morss 02,TET,EV,EM,RE. Horce oranžové,
13 cm velké květy mají inkoustově purpurové okraje a prstenec, ostře žluté hrdlo. Tuhá
substance s hrubým zřasením, výborné stvoly 70 cm délky jsou čtyřnásobně větveny
s 25 poupaty. Pochází z Awesome Blossom. Perfektní a neobvyklá sorta.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
D0867 SEA OF CORTEZ – Petit 03,TET,SEV,M,RE.Nachově červené, 15 cm velké
květy mají naondulované zlaté okraje všech, tedy i zadních petálů, kontrastní zelené
hrdlo. Výborná stavba a geometrické proporce květů podpořená silnou substancí. Výška
60 cm. Kvalitní kultivar.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
D0308 SEURAT – Moldovan 90,DIP, DOR. Šeříkově růžový blend, 12 cm velké květy
mají žlutozelené hrdlo a jemně zvlněné okraje. Velmi zvláštní sorta. Výška 65 cm.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč
D0868 SHADOWS ON THE RAINBOW – Petit 03,TET,SEV,M,RE. Nádherná sorta
ze Strawberry Fields Forever se 14 cm velkými pastelově růžovými květy s kontrastní
malinově červeným prstencem a silně lemovanými okraji velmi nařasených petálů
s jemnou zlatou pikotáží. Hrdlo je šartresky zelené. Výška 66 cm. Příjemně voní.
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
D1445 SHELTER COVE – Corbett 03,TET,EV,EM,RE. Krémově žlutý blend s velmi
nařasenými, 13,5 cm velkými květy s vystouplou texturou a voskovou substancí. Výška
75 cm, 30 poupat a 3 větvení. Květy pěkně voní. Parádní sorta!
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
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 novinka. Skvěle opakuje květenství.
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
D0639 SHERRY LANE CARR – Carr 93,TET,EV,EM,RE. Máslově krémově žlutý self
se silně zřasenými okraji, 17 cm velké květy mají skvělou substanci a hrubou vystouplou
texturu. Výška 60 cm. HM 99. AM 2002. Stále skvělá voňavá odrůda. Akční cena!
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
D0640 SHIMMERING ELEGANCE – Stamile 95,TET,DOR,EM,RE. Okrouhlé,
tmavě pinkově růžové, 15 cm velké květy, elegantně zvlněné s diamantových poprachem
a jemným zlatým lemem. Výška 63 cm. HM 00. Osvědčená voňavá sorta.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
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D0160 SILENT SENTRY

D1249 SIBLING RIVALRY
D1641 SIMMON’S OVERTURE
D0568 SHY TIGER – Heemskerk 07,DIP,DOR. Květy mají odstín vína šery, které
připomínají i vůní. Velké jsou 12 cm, mají světlejší zvlněné okraje. Výška 60 cm.
Voňavá sorta. Akční cena!
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
D1249 SIBLING RIVALRY – Trimmer 04,TET,EV,EM,RE. Garnátově růžové 13 cm
velké vonné květy mají svítivě červený prstenec a okraje jemně zvlněných petálů, velký
jablkově zelený střed. Výška 66 cm, 26 poupat a 3 větvení. Nádherná sorta.
1 kus 130 Kč, 3/350 Kč.
D0160 SILENT SENTRY – Salter 92,TET,SEV. Vynikající Saltrova sorta
s cyklámenově růžovými, 15 cm velkými květy s vyrovnanými a pěkně formálně
srovnanými a zvlněnými petály, které mají stříbřitou ořízku okrajů, purpurově růžový
prstenec a středové linky, bílý střed a zelené hrdlo. HM 2006.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
D0134 SILOAM NUGGET – Henry 76,DIP,DOR. Velmi raná, bohatě kvetoucí odrůda s 13 cm
velkými, sytě zlatě žlutými květy, hrdlo je nazelenalé. Výška 50 cm. HM’81. Akční cena!
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
D0134 SILOAM NUGGET 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 40 Kč, 3/110 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 40 Kč, 3/110 Kč.
D1446 SILVER MOON SPARKLE – Trimmer 09,TET,EV,EM,RE. Orchideově
purpurové, 15 cm velké zřasené květy s kontrastním nefritově zeleným středem
a velkým, burgundsky vínovým prstencem a lemy petálů, které jsou bíle krispované.
Výška 75 cm. Z křížení Calling All Angels x Jane Trimmer.
1 kus 180 Kč, 3/480 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 70 Kč, 3/180 Kč.
D1446 SILVER MOON SPARKLE

D0173 SILOAM SHOW GIRL

D0568 SHY TIGER
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D0875 SIMPLY SENSATIONAL
D0702 SINK INTO YOUR EYES
D0875 SIMPLY SENSATIONAL – Salter 96,TET,SEV,RE. Broskvově růžové, 11 cm
velké květy mají krémově růžové halo, žlutý prstenec nad zeleným hrdlem. Okraje jsou
jemně zlatavé a silně zřasené. Výška 63 cm. HM’06.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
D0702 SINK INTO YOUR EYES – Lambertson 03,TET,SEV,RE. Růžově krémové
květy jsou 14-15 cm velké s červeně fialovým prstencem okolo zeleně a žlutě tónovaného
hrdla. Velmi zvlněné okraje mají dvojí lemování – červeně fialové a zlatě žluté. Raná
odrůda, výška 55 cm.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
D2293 SITTING QUEEN – Petitt 09,TET,SEV,M,RE. Světle orchideově růžové,
15 cm velké květy mají nařasené okraje lemované orchideově purpurovou barvou, stejně
zbarvený je i vzorovaný prstenec okolo ostře žlutého středu se zeleným hrdlem. Výška
75 cm,20 poupat a 3 větve.
1 kus 180 Kč, 3/480 Kč.
D0429 SIXTH SENSE – Heemskerk 05,TET,SEV,M,RE. Pastelově krémově žluté,
15 cm velké květy se světle červeným prstencem, tmavě žlutými, hrubě zřasenými okraji
s karmínovou pikotáží. Výška 60 cm. Akční cena!
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
D0548 SMOKY MOUNTAIN AUTUMN – Guidry 86,DIP,DOR,RE. Mandarínkově
oranžový blend s vodoznakem, 14 cm velké květy jsou zvlněné, později přecházejí do
podzimního vybarvení. Výška 45 cm. HM’89, AM’92. Voňavá odrůda.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
D1675 SNAGGLE TOOTH – Hansen 07,TET,EV,EM,RE. Orchideově fialové, 15 cm
velké květy s neónově fialovým halo s bílými šípy, hrdlo je vitriolově zelené, okraje jsou
lemovány jemnými bílými zoubky. Výška 80 cm. Vynikající kultivar!
1 kus 140 Kč, 3/380 Kč.
D0641 SOFT SUMMER NIGHT – Stamile 95,TET,DOR,RE. Šťavnatě růžové, 14 cm
velké velmi voňavé květy mají jahodově růžový prstenec, tmavě zelené hrdlo a nádherně
zvlněné petály. Výška 60 cm. HM’09. Vynikající Stamileho růžovka.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
D1255 SOMETHING LOVELY – Carpenter 06,DIP,EV,EM,RE. Měkce pastelově
růžové, 17 cm velké květy, 25 poupat, 4 větve. Výška 65 cm.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
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D1449 SPACE WARP
D1447 SONG OF THE EMPIRE
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 100 Kč, 3/270 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 180 Kč, 3/480 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.
D1259 SPACECOAST BULL GATOR – Kinnebrew 03, TET, EV, EM, RE. Světle
levandulové, 17 cm velké květy mají velkou a kontrastní purpurově levandulový
prstenec okolo žlutého hrdla. Okraje jsou výrazně lemované se zlatě zelenou jehličkovou
ořízkou. Výška 85 cm, 40 poupat a 4 větve.
D0877 SPACECOAST DISCOVERY
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
D1260 SPACECOAST BUTTERFLY EFFECT – Kinnebrew 06,TET,SEV,M,RE. Krémové,
15 cm velké květy mají duhově skládané purpurové oko okolo olivově zeleného hrdla, krásně
purpurově zřasené okraje. Výška 66 cm, 25 poupat, 3 větvení. HM’08. Luxusní novinka.
1 kus 110 Kč, 3/300 Kč.
D1261 SPACECOAST CREAM SUPREME – Kennebrew 01,TET,SEV,EM,RE.
Krémově lososový self s nádherně nařasenými, 15 cm velkými květy, menší zelené
hrdlo. Výška 66 cm, 26 poupat, 4 větve. HM 2004. Výborná odrůda.
1 kus 110 Kč, 3/300 Kč.
D0877 SPACECOAST DISCOVERY – Kinnebrew 00,TET,SEV,EM,RE. Velmi
vonné, 15 cm velké květy jsou krémově žluté, silně zřasené, hrdlo sírově žluté okraje
zlatě naondulované. Výška 75 cm, 45 pouppat s 5-ti větvemi. Z křížení Ida‘s Magic
x Wedding Band. Parádní kultivar!
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
D1265 SPACECOAST DRAGON PRINCE – Kinnebrew 03,TET,SEV,M,RE.
Krémově růžové, 14 cm velké květy mají tmavě růžové oko, zeleně tónované hrdlo
a růžové nařasené okraje s jantarově zbarvenou ořízkou. Výška 80 cm, 25 poupat,
3 větvení. HM’05. Perfektní novinka.
D1259 SPACECOAST BULL GATOR 1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.

D0928 SPACECOAST EARLY BIRD
D1267 SPACECOAST EL BANDITO D1272 SPACECOAST GOLD BONANZA
D0928 SPACECOAST EARLY BIRD – Kinnebrew 99,TET,SEV,EE,RE. Neónově
růžový a slézově růžový bitone, petály 9 cm velkých květů jsou jemně žlutě lemovány
a zřaseny, střed je mangově oranžový. Výška 45 cm, lodyhy jsou pětinásobně větvené
s až 45 poupaty!! Kvete často jako první!
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
D1267 SPACECOAST EL BANDITO – Kinnebrew 06,TET,SEV,EM,RE. Páleně
červené, 15 cm velké květy mají téměř černě zbarvenou středovou zónu a okraje rozšafně
zkadeřených okrajů s platinovou linkou, triangulární žlutě zelený jícen. Výška 80 cm,
24 poupat, 3 větvení. Skvěle prosperuje v našich zeměpisných šířkách.
1 kus 110 Kč, 3/300 Kč.
D1272 SPACECOAST GOLD BONANZA – Kinnebrew 03,TET,EV,EM,RE. Žlutě
lososový blend, malé zelené hrdlo. Velmi pevná manšestrová struktura, voskovitá
substance a nádherné zřasení okrajů petálů. Dokonale tvarově vyrovnaná. Výška 62 cm,
velikost květů 17 cm! Exkluzivní sorta!
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
D1274 SPACECOAST GWEN DENNY – Kinnebrew 06,TET,SEV,M,RE. Měděně červený
blend, zlatě žlutý triangulární střed a zlatě nakudrnacené okraje petálů. Nádherná forma
a konzistence. Výška 86 cm, 20 poupat a 3 větvení. Pochází z Darla Anita. HM’08. Super.
D1274 SPACECOAST GWEN DENNY
1 kus 110 Kč, 3/300 Kč.
D1277 SPACECOAST LIPSTICK KISSES – Kinnebrew
07,TET
SEV,RE.
Pastelově broskvově růžové, 12 cm velké květy mají jahodově červený prstenec a okraje
velmi nařasených petálů, zajímavě tvarované hrdlo je krémově zelené. Výška 50 cm.
Vynikající denivka na okraje záhonů, kde dokonale vynikne její něžná krása.
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
D1278 SPACECOAST MULLBERRY MOTIF – Kinnebrew 04,TET,EV,EM,RE.
Temně morušově fialové, 15 cm velké květy mají zelené, žlutě lemované hrdlo a zlatě
žluté nařasené okraje. Výška 66 cm, 30 poupat a 4 větvení. Perfektní sorta.
1 kus 130 Kč, 3/350 Kč.
D2236 SPACECOAST PATTERN PLUS – Kinnebrew 07,TET,SEV,EE,RE. Levandulově
purpurový blend s 15 cm velkými květy se žlutým aplikačním středem, získaný po matce
Spacecoast Sea Shell. Velmi silně zřasené petály mají lehkou purpurovou středovou
zónu a okraje, které jsou nepatrně pozlacené, rovněž hrubá manšestrová textura dodává
okrouhlým květům nádherný punc. Výška 60 cm, 20 poupat, 30 větví. Velmi raná sorta.
1 kus 250 Kč.
D0642 SPACECOAST PICOTEE PRINCE – Kinnebrew 98,TET,SEV,RE. Orchideově
levandulové, 15 cm velké květy mají kontrastní purpurový prstenec a pikotáž zvlněných
petálů, hrdlo je žluté. Výška 75 cm, 4 větve, 30 poupat. Populární odrůda.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
D1277 SPACECOAST LIPSTICK KISSES
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D1284 SPACECOAST ROYAL RUMBLE

D1282 SPACECOAST REBEL YELL D1281 SPACECOAST PUMPKIN POWER
D1281 SPACECOAST PUMPKIN POWER – Kinnebrew 07,TET,SEV,EM,RE. Sytě
a zároveň zářivě červeně oranžový self s okrouhlými květy velikosti 16,5 cm. Výška 80 cm.
1 kus 110 Kč, 3/300 Kč.
D1282 SPACECOAST REBEL YELL – Kinnebrew 03,TET,SEV,M,RE. Čistě
červené, 15 cm velké květy mají trojúhelníkový tvar zeleného hrdla a zlatě lemované
okraje petálů, Výška 80 cm, 25 poupat, 3 větvení.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
D1284 SPACECOAST ROYAL RUMBLE – Kinnebrew 06,TET,SEV,RE. Velké květy
mají 16 cm v průměru a jsou sytě královsky purpurové s jemnou stříbrnou pikotáží
okrajů hrubě zvlněných petálů, zeleně žluté zářící hrdlo. Výška 80 cm. Super barva!
1 kus 100 Kč, 3/270 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 100 Kč, 3/270 Kč.
D1235 SPACECOAST SEA SHELL 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.
D1287 SPACECOAST SHELLCRACKER – Kinnebrew 07,TET,SEV,RE. Svítivě
žluté 8 cm velké květy s jasně krvavě červeným okem a jemně lemovanými okraji.
Vynikající kontrast! Výška 60 cm, 35 poupat, 4 větvení. Fantastická kontrastní odrůda.
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
D1290 SPACECOAST SOUTHERN BELLE – Kinnebrew 07,TET,SEV,RE. Velké,
zvlněné a okrouhlé pastelově růžové, 16 cm velké květy se zeleným hrdle, žlutým
prstencem a neobyčejně zvlněnými zlatými okraji petálů s vysokou substancí. Výška
66 cm. 24 poupat na třech větveních. Pastelově vybarvená sorta.
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
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.
D1286 SPACECOAST SHARP TOOTH 1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
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D1301 SPECIAL CANDY
D1383 SPICE HUNTER
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.
D1383 SPICE HUNTER – Trimmer 03,TET,EV,M,RE. Pastelově broskvově růžové,
přes 15 cm velké květy mají tmavě brusinkově červený prstenec a okraje nařasených
petálů, hrdlo je žluté. Výška 70 cm.
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
D0881 SPLENDID TOUCH – Stamile 94,TET,EV,RE. Sytě růžové, 15 cm velké květy
mají výbornou texturu a substanci, jahodově růžový prstenec a zeleně žluté dvojbarevné
hrdlo. Příjemně voní. Výška 65 cm. HM’99, AM’02.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
D0318 STARLING – Griesbach-Klehm 79,TET,DOR. Kaštanově hnědé 15 cm velké
květy mají tmavě mahagonově hnědou středovou zónu a zelenožlutý střed. Raná, výška
70 cm. Velmi zvláštní.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
D2121 STAYING ALIVE – Pierce 11,TET,EV,EM,RE. Levandulově růžové, 15 cm
velké květy mají zelené hrdlo se žlutým lemováním. Velmi silně nařasené okraje jsou
tlustě krémově žlutě lemované s nazelenalými špičkami. Výška 90 cm, 35 poupat
a 5 větví. Super voňavé květy.
1 kus 220 Kč, 3/600 Kč.
D2061 STENCILED DI FRESCO – Stamile-Pierce 13,TET,SEV,EM,RE. Světle
citrónově žlutá báze s multibarevným trhaným a vzorovaným prstencem – červeným,
purpurovým, malinovým a lilavým, hrdlo je zelené. Motýlokvětý tvar, 14 cm
velkých květů dá vyniknout vybarvení všech petálů. Výška 80 cm, 40 poupat, 6 větví.
Kaleidoskopický efekt po sortě Tetra Texas Kaleidoskope.
1 kus 350 Kč.
D0542 STENCILED IMPRESSION – Stamile 02,TET, DOR, RE. Velmi raná odrůda
s krémově bílými, lehce krepovanými, 11 cm velkými květy a s několikanásobně
navrstveným modře levandulovým prstencem. Velmi raná voňavá odrůda. Výška 60 cm,
5 větví, 45 poupat. Butterfly typ.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč
D1306 STEVE TRIMMER – Trimmer 99,TET,EV,EM,RE. Citrónově žluté, 14 cm velké
květy mají šampaňsky zelené hrdlo, prstenec a okraje velmi silně nařasených okrajů jsou
švestkově purpurové. Výška 70 cm, 25 poupat, 3 větvení. HM’04. Velmi kvalitní kultivar.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
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D0189 STRAWBERRY FIELDS FOREVER

D0188 STRAWBERRY CANDY
D1451 STIPPLED STATEMENT
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 160 Kč, 3/440 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 40 Kč, 3/110 Kč.
D0189 STRAWBERRY FIELDS FOREVER – Stamile 97,TET,SEV,RE. Až 12 cm
velké, miskovité, něžně růžové květy s velkým, jahodově červeným okem a velmi
malým zeleným hrdlem. Tmavě růžové, bohatě ondulované a jemně krepované lemy
vnitřních petálů. Z křížení Blueberry Candy x Creative Edge. Výška 65 cm. Příjemně
voní. Velmi ceněná. HM’01, AM’04.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
D0644 STRAWBERRY HILL – Millikan 81,DIP,SEV,RE. Světle malinově růžové,
D0644 STRAWBERRY HILL 13 cm velké květy mají červené žilkování, bílé středové linky a tmavě zelené hrdlo.
Výška 75 cm. JC’81, HM’86. Perfektně rostoucí odrůda.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
D1310 SUBTLE KNIFE – Lambertson 07,TET,SEV,M,RE. Středně purpurové, 15 cm
velké květy mají šedě levandulové rozmyté halo a okraje petálů, které jsou lemovány
zlatými žraločími zoubky. Pěkně vybarvené jsou i zadní petály. Výška 82 cm, 30 poupat
a 4 větvení. Exkluzivní.
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
D1313 SUMMER SOLSTICE – Petit 02,TET,SEV,M,RE. Purpurově levandulové,
16,5 cm velké květy mají šartresky zelené hrdlo s levandulově fialovým ohraničením,
zlaté kučeravé okraje petálů. Výška 61 cm. Zvláštně vybarvený kultivar.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
D0888 TAUNUS SUNSHINE – Juhr 94,DIP,SEV. Sytě citrónově žluté, 13 cm velké
květy s výrazným smaragdově zeleným hrdlem. Výška 55 cm. Akční cena!
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
D1319 TEXAS BIG BEND – Carpenter 08,TET,EV,EM,RE. Bronzově zlatý
blend, zelené hrdlo expandující do žlutého středu. Silně zřasené, skoro 17 cm velké
květy. Výška 65 cm. 24 poupat, 4 větve. Obří denivka.
D1310 SUBTLE KNIFE 1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
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D2115 THE DARK SIDE
D1323 THE GREAT GOOLSBY D0890 THROUGH THE LOOKING GLASS
D2115 THE DARK SIDE – Stamile-Pierce 11,TET,SEV,EM,RE. Krémově bílý základ
17 cm velkých květů, menší zelené hrdlo obrovský černě purpurový střed a silně
zřasené lemy okrajů petálů, uzavřené aplikace na koncích petálů. Výška 75 cm, 7 větví,
40 poupat. Fantastická odrůda.
1 kus 230 Kč.
D1323 THE GREAT GOOLSBY – Trimmer 07,TET,EV,E,RE. Nádherně zřasené,
15 cm velké květy s manšestrovou texturou a voskovou substancí jsou korálově broskvově
růžové s prolínajícím se žlutým středem a nažloutlými kanýry petálů. Výška 60 cm.
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
D0890 THROUGH THE LOOKING GLASS – Petit 02,TET,SEV,M,RE. Lososově
růžové, 15 cm velké květy mají zelené hrdlo a mozaikový levandulově, modře, fialově
a fuchsiově skládaný prstenec. Výška 62 cm, 25 poupat, 3 větve. Jak pohled do kaleidoskopu.
1 kus 60 Kč, 3/160 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.
D0434 THUNDERING OVATION
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
D0891 TIME LORD – Munson 83,TET,EV,RE. Zvláštně zbarvené 15 cm velké květy jsou
měděně růžově červené s velkým kontrastním dýňově zbarveným okem. Výška 75 cm. HM’86.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
D1457 TO GOD BE THE GLORY – Carpenter 07,TET,EV,EM,RE. Pastelově
broskvově růžové, 19 cm velké květy mají tmavě růžový kontrastní prstenec, zlaté hrdlo
se zeleným nádechem a nařasené okraje s tenkým tmavě růžovým lemem. Výška 70 cm,
20 poupat a 3 větvení. V překladu K slávě Boží. Fantastická okatá voňavá denivka.
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
D1327 TOOTH TOWER – Lambertson 07,TET,SEV,EM,RE. Tmavě purpurové,
16 cm velké květy s modře purpurově modrým, bíle lemovaným prstencem okolo
zeleného hrdla, okraje petálů mají drobné žraločí zoubky. Pochází z populární Eight
Miles High. Výška 90 cm, 30 poupat, 4 větve.
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
D0893 TOPAZ GEM – Sellers 90,TET,SEV,RE. Krémové 15 cm velké květy s namodralým
prstencem, hrdlo je zelené, výrazná nervatura a hrubá textura. Výška 66 cm. Akční cena!
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
D1457 TO GOD BE THE GLORY
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D2048 TROPICAL HOT FLASH

D1328 TRIASSIC TEETH
D0653 TOUCHED BY MIDAS
D0653 TOUCHED BY MIDAS – Winniford 79,TET,EV,EM,RE. Svítivě oranžově zlatý
self s jemně zvlněnými, dobře stavěnými, 15 cm velkými květy. Výška 75 cm. HM’07.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
D1328 TRIASSIC TEETH – Lambertson 05,TET,SEV,E,RE. Růžově levandulový
a šedě fialový blend se zlatě žlutým středem a krajkově zřasenými okraji petálů s malými
bílými zoubky. Zoubky jak z triasu!
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
D2048 TROPICAL HOT FLASH – Trimmer 09,TET,EV,M. Světle melounově
oranžová self s extra nařasenými, 15 cm velkými květy voskové substance a hrubé
reliéfové textury. Menší zelené hrdlo, Výška 75 cm. 30 poupat a 3 větvení. HM 2011.
Fantastická odrůda.
1 kus 180 Kč, 3/480 Kč.
D1458 TUMBLED GLASS – Stamile 10,TET,EV,E,RE. Krémové, 15 cm velké květy
s temně růžovým prstenec se zeleným a žlutým středem. Zřasení okraje jsou dvojitě vybarvené
– tmavě růžové se šartresky žlutými zoubky. Prstenec spolu s barevnými lemy vytvářejí
nádherné aplikace ve špičkách petálů. Výška 75 cm, 3 větve s 20 poupaty. Originální sorta!
1 kus 220 Kč, 3/600 Kč.
D1458 TUMBLED GLASS D0647 TUPAC AMARU – Hanson 95,TET,SEV,RE. Svěže purpurový self, světlejší
halo okolo chartresky zeleného středu, okraje 15 cm velkých květů jsou bíle vroubené,
výborná substance. Semenáč z Court Magician. Výška 85 cm. Akční cena!
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
D1332 TURN UP THE VOLUME – Corbett 06,TET,EV,EM,RE. Světle oranžové,
17,5 velké květy mají šípovitě tvarované oranžově červené oko a červeně oprýmkované,
hustě zřasené okraje. Výška 65 cm. Extra novinka.
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
D0896 TUSCAWILLA BLACKOUT – Hansen 92,TET,SEV,RE. Černě purpurově
růžový blend s výrazným zeleným hrdlem. Výška 80 cm.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
D0196 TUSCAWILLA TIGRESS – Hansen 88,TET, SEV,M,RE.. Mandarínkově
oranžová s téměř 20 cm velkými květy se žlutým hrdlem a výrazně zbarvenými
středovými linkami. Výška 65 cm. HM’92, AM’96.
1 kus 50 Kč, 3/130 Kč.
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!
D0647 TUPAC AMARU 1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
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D1333 ULTRAVIOLET MOOD
D1337 VICTORIAN LACE
D1333 ULTRAVIOLET MOOD – Stamile 98,TET,EV,EM,RE. Levandulově
purpurové,15 cm velké květy mají kontrastní bílou středovou aplikaci a malé zelené
hrdlo, okraje jsou krabatě zvlněné, intenzívně voní. Výška 60 cm. Zajímavá odrůda.
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 40 Kč, 3/110 Kč.
D0649 VELEHRAD – Mimránek 95, TET, DOR, RE. Jemně, krémově žluté, 14 cm
velké květy jsou formálně uspořádané, silné zvlněné substance a s výrazným zeleným
hrdlem a diamantovým poprachem. Akční cena!
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
D2140 VERY BERRY CANDY – Stamile-Pierce 11,TET,SEV,EM,RE. Kardinálsky
purpurové, 14 cm velké nařasené květy jsou velmi sytého vybarvení, černě purpurový
prstenec, smaragdově zelené hrdlo. Okraje jsou rovněž černě purpurové s výraznou
stříbřitou pikotáží. Výška 80 cm, 40 poupat a 6 větvení. Fantastická odrůda!!
1 kus 250 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.
D1337 VICTORIAN LACE – Stamile 00,TET,EV,EM,RE. Porcelánově růžové,
17 cm, velké květy mají zelené hrdlo, béžový střed a zlatě zřasené prýmky po okrajích
petálů. Výška 75 cm, 15 poupat, 3 větvení. AM 2008, HM 2005, LAA 2014. Nádherná
pastelová denivka. Voní.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
D2290 VINO DI TRAVIS – Morss 11,TET,EV,EM,RE. Intenzívně vínově fialové,
15 cm velké květy s fialově modrého prstence okolo zeleného hrdla, nitkově tenké bílé
okraje. Výška 75 cm, 28 poupat, 4 větvení. HM 2016. Vynikající fialová sorta.
1 kus 200 Kč.
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D1467 VIOLET VICTORY
D2139 VIOLET STAINED GLASS
D2139 VIOLET STAINED GLASS – Stamile-Pierce 11,TET,EV,EM,RE. Máslově
krémové, 16 cm velké květy s velkým středem, všechny petály mají pastelově fialový
prstenec a purpurové zřasené okraje. Výška 90 cm, 30 poupat, 5 větví. Nádherně
tvarované voňavé květy s typickými vykrajovanými středy a koncovými aplikacemi
získané po famózní odrůdě Spacecoast Sea Shell. Naprosto špičkový kultivar.
1 kus 180 Kč, 3/480 Kč.
D1467 VIOLET VICTORY – Morss 08,TET,EV,M,RE. Sytě fialově purpurové, 14 cm
velké květy mají levandulový vodoznak okolo žlutě a zeleně tónovaného hrdla. Okraje
petálů jsou levandulově modré se silnou stříbřitou jehličkovou pikotáží. Výška 82 cm.
Vynikající barevný efekt!
1 kus 130 Kč, 3/350 Kč.
D0901 VISUAL INTRIGUE – Salter 00,TET,SEV,EM,RE. Slonovinově krémové,
15 cm velké květy, zeleně žlutý jícen, rozpitý mozaikový fialový prstenec. Výška 74 cm,
42 poupat, 4 větvení. HM’07.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
D1509 VIVACIOUS SPIRIT – Pierce 12,TET,EV,EM,RE. Téměř 17 cm velké květy
D1571 WAXED MINT
mají barvu červěně ranných jablek se širokými a zřasenými řepkově žlutými okraji a velmi
zem,nými zelenými jehličkami. Triangulačně tvarované hrdlo je zelinkavě žluté s nepatrně
vybíhajícími světlejšími šípy. Výška 88 cm, 30 poupat, 4 větve. Exkluzivní novinka.
1 kus 280 Kč.
D1571 WAXED MINT – Stamile-Pierce 11,TET,EV,EM,RE. Voňavé citrónově žluté,
15 cm velké květy se silnou zelenou infúzí, zelené hrdlo. Velmi zřasené petály s velmi
hrubou texturou. Výška 75 cm, 25 poupat a 4 rozšířené větvení. Excelentní sorta.
1 kus 250 Kč.
D1349 WHITE NOISE – Trimmer 04,TET,SEV,EM,RE. Voňavé, 15 cm velké květy
jsou pastelově růžové, v hrdle zelené ke středům rozmyté, zřasené okraje jsou zlatavé.
Nádherná odrůda! Výška 75 cm, 20 poupat, 3 větve.
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
D0650 WHITE PERFECTION – Stamile 95,TET,DOR,RE. Křídově bílé, 14 cm
velké vonné květy s diamantovým poprachem, krásná nová odrůda, významný přínos ve
šlechtění tetraploidních bílých denivek. Výška 75 cm. Stále vynikající odrůda.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
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D1642 WHOOPY
D1470 WILLA MAE THORNTON
D0200 WHITE TEMPTATION – Sellers 78,DIP,SEV. Druh s ploššími, téměř bílými
13 cm velkými květy, se zeleným hrdlem, zvlněnými okraji, protkávanou texturou
a výbornou substancí. Středně raná, výška 80 cm. HM’82, AM’85.
1 kus 70 Kč, 3/180 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 130 Kč, 3/350 Kč.
D1470 WILLA MAE THORNTON – Stamile 08,TET,SEV,E,RE. Krémově žlutý self,
nazelenalý střed a velmi do hloubky zřasené okraje až 19 cm velkých květů. Výška
65 cm, 30 poupata 4 větve.
1 kus 160 Kč, 3/440 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.
D0905 WINTER MINT CANDY – Stamile 89,TET,DOR,M. Krémově bílé, 11 cm
velké květy mají červenou zónu a zčásti tence lemované, jemně zřasené okraje, tmavě
zelený jícen., Výška 75 cm. HM’94.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
D1354 WINTER ROMANCE – Smith 06,TET,SEV,M,RE. Velmi pěkný krémově bílý
self se 17 cm velkými květy, velmi pěkně zřasenými, hrdlo je zelené. Květy se otevírají
v krémově žlutém nádechu, později s jemňounkým růžovým nadechnutím. Výška 80 cm,
30 poupat, 5 větvení. Kvalitní sorta.
1 kus 80 Kč, 3/210 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.
D0370 WISEST OF WIZARDS – Salter 94,TET,SEV,RE. Krémové, 13 cm velké,
velmi zvlněné květy mají zlatě růžové okraje, bledě růžový středový prstenec a světle
zelené hrdlo. Výška 65 cm. HM’00, AM’03. Akční cena!
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
D1684 WISLEY – Stamile 10,TET,EV,M,RE. Jílově žluté, 14 cm velké květy mají
světle malinově růžové okraje s jemným nařasením, hrdlo je zelené. Výška je 75 cm,
28 poupat,4 větve. Barevně zajímavý kultivar.
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
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D0673 WRAPPED IN GOLD

D1357 WORLD TRAVELER
D0907 WOLF EYES
D0907 WOLF EYES – Salter 98,TET,SEV,M. Tělově krémové, 14 cm velké květy mají
zvláštně tvarované purpurové oko přecházející plynule v kontrastní lemy zvlněných
petálů. Výška 71 cm, 40 poupat, 4 větve. Nádherná okatá sorta.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
D1357 WORLD TRAVELER – Trimmer 06,TET,EV,E,RE. Extrémně velké, 18 cm
velké květy jsou sytě tmavě šeříkově lila s bílou pikotáží jemně nařasených okrajů
petrálů. Velké, světle zelené hrdlo. Výška 60 cm, 20 poupat. Parádní sorta.
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
D0673 WRAPPED IN GOLD – Munson 92,TET,EV,RE. Jantarově růžový blend,
14 cm velké květy jsou na okrajích zlatě zbarveny, zelené hrdlo. Výška 60 cm.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
D1358 WREN‘S SONG – Stamile 05,TET,DOR,E,RE. Tmavě růžový a karafiátově
růžový bitone. Střed okrouhlých, až 17 cm velkých květů je zelený se žlutou hranicí,
nařasené okraje jsou chartresky zlaté. Výška 65 cm, 32 poupat, 6 větví. Unikátní.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
D1358 WREN‘S SONG D0909 WYATTS CAMEO – Levefer 93,DIP,DOR,M. Květy typu blend jsou 12,5 cm
velké, žlutě zelené s růžovým halo okolo zeleného hrdla. Výška 60 cm. Voňavé květy.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
D0710 X FACTOR – Heemskerk 16,DIP,SEV,EM,RE. Krepově žluté, 18 cm velké květy
mají velký rozlehlý třešňově červený prstenec, menší hrdlo je citrónově zelené. Výborná
textura zřasených květů. Výškou 30 cm je vhodný do nádob a na okraje záhonů. Novinka.
1 kus 140 Kč, 3/380 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 150 Kč, 10 kusů 270 Kč.

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
D0909 WYATTS CAMEO populárními. Na záhonech vysoce efektní!

D0710 X FACTOR D1359 YESTERDAY TODAY AND TOMORROW
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D1645 APPLIQUE

D1669 AZURE WINGS
D2208 CAPTAIN AMERICA
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 pavoukovitá sorta!
1 kus 100 Kč, 3/270 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! Akční cena!
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. Ufo crispate.
1 kus 60 Kč, 3/160 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. Akční cena!
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.
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.
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
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 80 Kč, 3/210 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 280 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 80 Kč, 3/210 Kč.
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D2208 ELECTRIC LIZARD
D1624 DESERT ICICLE
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. Střed je zelený s ohraničením a vybíhajícím bílými
středovými linkami, zadní sepály jsou rovněž vybarvené. Výška 66 cm, 15 poupat,
3 větvení. Velmi pěkná forma květů. Paráda!
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.
D0712 EIGHT MILES HIGH – Lambertson 04,TET,EV,M,RE. Nádherně tvarované
– fontánovité květy jsou 19 cm velké! Základní barva je černě červená, černý prstenec,
velké šampaňsky zelené hrdlo, okraje jsou lemovány bílými žraločími zoubky. Výška 65
D0712 EIGHT MILES HIGH cm, 25 poupat, 5 větví. HM 2009. Fantastická zubatá odrůda.
1 kus 140 Kč, 3/360 Kč.
D2208 ELECTRIC LIZARD – Gossard 07,DIP,EV,M,RE. Dužnatě růžové, 24 cm velké
květy mají extra úzké petály, přes které se rozprostírá tmavě purpurový prstenec, rozmytý
střed je zeleně žlutý. Výška 75 cm, 18 poupat, 3 větvení. Jak elektrická ještěrka.
1 kus 160 Kč, 3/440 Kč.
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 120 Kč, 3/320 Kč.
D2334 GREEN ARROW – Gossard 09,DIP,DOR,M,RE. Neobvyklá forma zvaná
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 120 Kč, 3/320 Kč.
D0948 HEAVENLY ANGEL ICE
D1090 EYED TWISTER
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D2270 JUNGLE QUEEN D0949 HEAVENLY FLIGHT OF ANGELS
D2072 HEAVENLY MR TWISTER
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.
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
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 110 Kč, 3/300 Kč.
D2073 HEAVENLY PINK BUTTERFLY
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 50 Kč, 3/140 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 80 Kč, 3/210 Kč.
D2270 JUNGLE QUEEN – Trimmer 11,TET,EV,EM,RE. Ačkoliv se nejedná
o klasický spider, spíše ufo, který má v krvi několik skvělých spider druhů. Květy jsou
19 cm velké, základní barva květů je levandulová míchaná (blend) s užšími okvětními
plátky, přes všechny se rozprostírá velký, tučně žlutý aplikační střed. Výška 1 metr,
30 poupat, 4 větvení. Velmi vitální a zároveň krásná odrůda.
1 kus 180 Kč, 3/480 Kč.
D0535 LAKE NORMAN SPIDER – Carpenter 81,DIP,DOR,RE. Přes 20 cm velké květy
jsou tmavě růžové, střed a konce petálů jsou světle růžové, velký krémový střed. Výška
70 cm. JC’81, HM’84. Voňavý spider.
D1534 CHESAPEAKE CRABLEGS
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
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D2313 STRING BIKINI

D0476 MINI SPIDER D9915 KOLEKCE PAVOUKOVITÝCH ODRŮD
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 100 Kč, 3/270 Kč.
D0476 MINI SPIDER – Heemskerk 92,DIP,SEV. Klasicky tvarované polopavoukovité,
16 cm velké květy jsou páleně oranžově červené s jemnými žlutými okraji a středovými
linkami, střed je žlutý. Výška 65 cm. Akční cena!
1 kus 30 Kč, 3/80 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 70 Kč, 3/180 Kč.
D0149 RAJAH – Stout 35,DIP,DOR. Starší druh, který bujně roste přes 1 metr.
D0920 PRIMAL SCREAM Oranžově červené květy starobylého tvaru se světlejším hrdlem. Vzácná a starobylá
odrůda. Akční cena!
1 kus 40 Kč, 3/110 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 220 Kč.
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 130 Kč, 3/350 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 40 Kč, 3/110 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.
D0149 RAJAH 1 kus 130 Kč, 3/350 Kč.

D1304 STAR OF FANTASY

D1679 STORM DAMAGE

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. Velmi cenná pavoukovitá denivka.
1 kus 110 Kč, 3/300 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.
1 kus 130 Kč, 3/350 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 100 Kč, 3/270 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 90 Kč, 3/270 Kč.
D1346 WHIRLPOOL GALAXY – Lambertson 05,TET,SEV,E,RE. Světle žluté
20 cm velké květy mají načervenale purpurový prstenec s krémovými středovými
linkami, trojúhelníkový tvar zelenožlutého středu a vybarvenými zadními petály.
Elegantně zahnuté konce petálů pavoukovitých květů. UFO kultivar.
1 kus 120 Kč, 3/320
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 60 Kč, 3/160 Kč.
D1574 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.
D9915 KOLEKCE PAVOUKOVITÝCH ODRŮD – každá jiná. 5 kusů 200 Kč.
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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 100 Kč, 3/270 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.
D1380 CACTUS JACK – Trimmer 08,TET,EV,M,RE. Broskvové, 15 cm velké květy
mají tmavě švestkově purpourový prstenec a tmavě zelené hrdlo. Silně nařasené květy
jsou z 99% plnokvěté. Výška 81 cm, 28 poupat, 2 větve. HM 2011. Unikátní sorta!
1 kus 220 Kč, 3/600 Kč.
D1618 CANDLELIGHT DINNER – Heemskerk 13,TET,DOR,RE. Růžový a krémový
D1618 CANDLELIGHT DINNER blend. 14 cm velké, velmi plné květy mají tuhé petály vykvétají na pevných stoncích
65 cm délky. Perfektní plnokvětá novinka. Voní!
1 kus 130 Kč, 3/350 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.
D1070 DENALI – Stamile 97,TET,EV,ML,RE. Poloplné, až 20 cm velké květy typu
jemně růžový blend, zelené hrdlo, manšestrová textura, okraje petálů jsou nařasené.
Výška 60 cm. Zajímavá odrůda.
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 40 Kč, 3/110 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.
D2069 CONGO CORAL 1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
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D0526 DOUBLE POMPON D2138 DOUBLE VANILLA DELIGHT
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 70 Kč, 3/180 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 240 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 80 Kč, 3/210 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.
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. Novinka.
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
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 80 Kč, 3/210 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 80 Kč, 3/210 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.
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D1128 CHURCH AND WELLESLEY
D0257 HORIZON BEYOND
D0257 HORIZON BEYOND – Kirchhoff 94,TET,EV,M. Orchideově růžové, 13 cm
velké květy s kouřovým nádechem, okraje jsou zlatě žluté, levandulové zbarvený
vodoznak, hrdlo je zelené. Výška 50 cm.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
D1128 CHURCH AND WELLESLEY – Petit 01,TET,EV,M,RE. Korálově růžové, velmi
pěkně plné, 15 cm velké květy s tenkými žlutými, jemně nařasenými okraji petálů. Výška 55 cm.
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
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. Famózní novinka.
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
D1141 JERRY PATE WILLIAMS – Kirchhoff 99,TET,SEV,E,RE. Intenzivně melounově
oranžový blend s růžovou infúzí, žluté hrdlo. Silná substance, 14 cm velkých zvlněných
a velmi vonících květů. Výška 56 cm, 25 poupat, 3 větve. Všechny květy velmi plné!
D1141 JERRY PATE WILLIAMS 1 kus 120 Kč, 3/320 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 50 Kč, 3/140 Kč.
D1149 KATHY ROOD – Trimmer 98,DIP,SEV,EM. Velmi plné a velmi vonné, 15 cm
velké broskvově meruňkové květy, středy jsou zelené. Výška 80 cm. Velmi pěkná plná.
1 kus 110 Kč, 3/300 Kč.
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.
D0562 LONGFIELDS TWINS – Heemskerk 05,DIP,DOR. Růžově červené květy 15 cm velké
jsou plné, v bázi žluté. Je pozdnější, ale opakuje květenství. Výška 90 cm, 18 poupat, 3 větve.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
D0562 LONGFIELDS TWINS

D2292 MANDARIN CORSAGE
D2087 MARION TYUS
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 120 Kč, 3/320 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.
D1643 MAYMONT DOUBLE – Larch 91,DIP,DOR. Citrónově krémový self,
pavoukovitá forma 17 cm velkých plných květů květů.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
D0830 MULBERRY CONNECTION – Stamile 04, TET, SEV, EM, RE. Morušově
červené velmi plné, 15 cm velké květy, zelené hrdlo, tmavší zóna a jemně zvlněné petály.
Výška 64 cm, 28 poupat, 4 větve. Voňavá růžička.
1 kus 160 Kč, 3/440 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.
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 100 Kč, 3/270 Kč.
D1644 PAPRIKA FLAME – Heemskerk 12,DIP,SEV. Paprikově červený, pěkně plný
blend s tmavším středem a nervaturou tuhých, pěkně zřasených květů. Novinka.
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
D0855 RACHAEL MY LOVE – Talbott 83,DIP,EV,RE. Velmi vonné, 15 cm velké plné
květy jsou sytě žluté se zlatou infúzí. Výška 45 cm. JC’83, HM’88, AM’91.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
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D0861 RUBY RIGSBY

D0302 ROSWITHA
D0630 RASPBERRY CUPCAKE
D0630 RASPBERRY CUPCAKE – Herrington 98, DIP, SEV, RE. Krémově bílé,
7,5 cm velké plné květy jsou ve středech malinově červené se zeleným hrdlem. Krásně
voní, 7 větví, 25 poupat. Výška 55 cm.
1 kus 70 Kč, 3/180 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 60 Kč, 3/160 Kč.
D0861 RUBY RIGSBY – Stamile 01,TET,EV,E,RE. Korálově oranžově růžový self,
velmi zvláštního barevného i tvarového provedení, téměř 17 cm velkých a velmi
vonných květů s jemně nařasenými okraji petálů. Výška 65 cm, 4-násobné větvení lodyh,
30 poupat. Kvalitní odrůda.
1 kus 90 Kč, 3/240 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.
D1247 SHELTON HOLLIDAY 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 90 Kč, 3/240 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
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 100 Kč, 3/270 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 140 Kč, 3/380 Kč.
D0427 SCHNICKEL FRITZ
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D1620 SUSAN PRITCHARD PETIT
D0438 YELLOW SUBMARINE
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.
D1321 THANKS TWO FRIENDS – Kerr 98,DIP,DOR,EM,RE. Hroznově purpurové
poloplné, 15 cm velké květy s velkým žlutě zeleným hrdlem a s téměř černými okraji
petálů. Výška 55 cm. Velmi, velmi zvláštní.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
D1622 TIGER BLOOD – Heeskerk 14,TET,DOR,EM,RE. Obří, až 17 cm velké květy
jsou vanilkově 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 140 Kč, 3/380 Kč.
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 140 Kč, 3/380 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.
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 80 Kč, 3/210 Kč.
D9914 KOLEKCE PLNOKVĚTÝCH ODRŮD – každá jiná. 5 kusů 200 Kč.š
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D1473 BABY BLUES

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 40 Kč, 3/110 Kč.
D1020 BABY LEMONADE – Trimmer 05,TET,EV,EM,RE. Dokonalé okrouhlé květy
jsou 10 cm velké, pastelově meruňkově růžové, na okrajích silně zřasené s hrubou
texturou a silnou substancí. Výška 60 cm, 25 poupat na stvolu. Semenáč z Spacecoast
Tiny Perfection, jeho dokonalejší forma. Skvěle vystavěná 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
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).
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
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.
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D0508 BROADWAY GAL D2008 BROADWAY CHERRY BLAST
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 120 Kč, 3/320 Kč.
D0508 BROADWAY GAL – Stamile 91,TET,DOR,RE. Krémově růžový blend s 8 cm
velkými květy, jemný zlatý lem, červený prstenec okolo zeleného hrdla. Velice bohatě
kvetoucí miniatura. HM’96. Výška 65 cm. Roztomilá miniaturka.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
D2008 BROADWAY CHERRY BLAST – Stamile 11,TET,DOR,EM,RE. Kulaté zlatě
žluté, 7 cm velké květy s velkým jasně třešňově červeným prstecem a také navlněné
okraje, hrdlo je zelené. Výška 45 cm, 30 poupat, 5 větvení. Skvělá miniatura.
1 kus 160 Kč, 3/440 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 60 Kč, 3/140 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 50 Kč, 3/140 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 50 Kč, 3/140 Kč.
D1055 BROADWAY SPOTLIGHT – Stamile 07,TET,SEV,M,RE. S ytě žluté, 8 cm velké
květy s velkým a kontrastním jahodově červeným prstencem a jemnými okraji, fluorescentně
zelené oko se špičatými paprsky. Výška 40 cm, 20 poupat, 3 větve. Excelentní miniatura.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
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 40 Kč, 3/110 Kč.
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D0060 EENIE ALLEGRO

D0078 HAPPY RETURNS
D0339 CUTE AS CAN BE
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 50 Kč, 3/140 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 40 Kč, 3/110 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 nepřetržitám kvetením.
1 kus 120 Kč, 3/320 Kč.
D0060 EENIE ALLEGRO – Aden 81,DIP,DOR,M. Odrůda s krásně formovanými
miniaturními květy o průměru 6 cm, výška 30 cm. Základní barva je žlutě meruňková
D2234 DRESS CODE s růžově červeným probarvením (typ blend) a s mimózově žlutým hrdlem. Vnitřní petály
jsou sytěji vybarvené.
1 kus 40 Kč, 3/110 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.
D0078 HAPPY RETURNS – Apps 86,DIP,SEV,EE,RE. Příjemná a bohatě kvetoucí
miniatura se sytě a jednotně žlutě zbarvenými, 8 cm velkými, konzistentními květy.
Výška 40 cm, je super raná. HM’92. Pochází ze Stella De Oro.
1 kus 40 Kč, 3/110 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 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.
D2338 FULL MOON MAGIC 1 kus 110 Kč, 3/300 Kč.
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D0692 LITTLE ANNA ROSA
D1538 LITTLE BUMBLE BEE
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 60 Kč, 3/160 Kč.
D1538 LITTLE BUMBLE BEE – DIP,DOR,EM. Denivka s 6,5 cm velkými,
mandarínkově a růžově meruňkovými květy typu blend (promíchanými barvami)
a světlým hrdlem. Výška 40 cm, středně pozdní miniaturní kultivar.
1 kus 40 Kč, 3/110 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 60 Kč, 3/160 Kč.
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 70 Kč, 3/180 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.
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.
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D1544 PRECIOUS D‘ORO

D2316 LOVELY LADYBUG
D0296 RAIN DROP
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.
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.
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.
D0301 ROSY RETURNS Novinka. 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 60 Kč, 3/160 Kč.
D0846 PENNY PINSLEY – Trimmer 00,DIP,SEV,EM,RE. Krémově žluté, 8 cm velké
květy mají bordó červený prstenec, zelené hrdlo a nařasené středové petály. Pochází
z populární odrůdy Roswitha. Výška 65 cm. Parádní miniaturní plná denivka.
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
D0296 RAIN DROP – Kennedy 72,DIP,SEV,RE. Krásná miniatura se sytě žlutými 8 cm
velkými květy okrouhlého tvaru a se zeleným hrdlem. Velmi bohatě kvete. Výška 40 cm.
1 kus 40 Kč, 3/110 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 40 Kč, 3/110 Kč.

D0313 SILOAM JUNE BUG
D0483 SILOAM JANDEE
D0955 RUBY STELLA
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.
Vynikající novinka. Akční cena!
1 kus 40 Kč, 3/110 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 40 Kč, 3/110 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.
D0313 SILOAM JUNE BUG – Henry 78,DIP,DOR,M. Blatouchově zlatožluté, 5 cm
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 40 Kč, 3/110 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 50 Kč, 3/140 Kč.
D0314 SILOAM PEEWEE – Henry 62,DIP,DOR,EM,RE. Čistě krémové, 7 cm velké
květy mají vínově červenou středovou zónu a žlutozelený jícen. Výška 45 cm.
1 kus 40 Kč, 3/110 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 40 Kč, 3/110 Kč.
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 80 Kč, 3/210 Kč.
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D1289 SPACECOAST SMALL TALK D1273 SPACECOAST GOLDEN THIMBLE
D1275 SPACECOAST CHILD STAR
D1273 SPACECOAST GOLDEN THIMBLE – Kinnebrew 04,TET,SEV,E,RE.
Zlatožlutý self, brčálově zelený jícen, dokonale stavěné, 8 cm velké květy, pěkně
zřasené. Výška 55 cm, 28 poupat a 4-násobné větvení. Semenáč odrůdy Spacecoast Tiny
Perfection. Dokonalá miniaturní novinka.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
D1275 SPACECOAST CHILD STAR – Kinnebrew 03,TET,EV,E,RE. Meruňkově
žlutý self, 9 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 80 Kč, 3/210 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,
D1295 SPACECOAST TINY INFERNO tmavě zelené hrdlo. Výška 50 cm, 30 poupat, 5 větví. Dokonalá miniaturní novinka.
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 50 Kč, 3/140 Kč.
D0192 SUZIE WONG – Kennedy 63,DIP,DOR,EM. Čistě žlutý self s nazelenalou
texturou a s 9 cm velkými květy. Výška 60 cm.
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 dokulata stočenými petály, manšestrovou texturou, super substancí
a zvlněnými okraji. Výška 70 cm, Cena kvality. JC’81, HM’86, AM’90. Paráda!
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
D9902 KOLEKCE 5 MINIATURNÍCH – každá jiná. 5 kusů 180 Kč, 10 kusů 320 Kč.

D2318 EveryDaylily BRONZE

D2074 EveryDaylily CERISE

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 90 Kč, 3/240 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 90 Kč, 3/240 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 50 Kč, 3/140 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 40 Kč, 3/110 Kč.
D2322 RED HOT RETURNS Apps 00,DIP,SEV,EM,RE. Svítivě červený self
s kontrastním smaragdově zeleným, žlutě zakončeným hrdlem. Vyrovnaný tvar 10 cm
velkých květů. Výška 50 cm.
1 kus 130 Kč, 3/350 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.
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.
D9903 KOLEKCE 5 TERASOVITÝCH - každá jiná. 5 kusů 200 Kč, 10 kusů 350 Kč.
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IRISY - KOSATCE

Irisy neboli kosatce jsou vzpřímené trvalky s oddenkem či cibulemi. Jsou pěstované zejména pro svoji pestrobarevnost,
širokou využitelnost a malou náročnost. Jen málokterý botanický druh dovede kvést v našich klimatických podmínkách
několik měsíců. Koncem února a v březnu již rozkvétají iris reticulata, v dubnu a v květnu kartáčkové odrůdy miniaturních
a zakrslých iris pumila a v květnu a v červnu vyšší sorty středněkvětých a velkokvětých iris intermedia a barbata elatior. Na
tyto kosatce s kartáčky navazují kosatce s květy bez kartáčků - sibiřské, japonské a další, které prodlouží irisovou sezónu do
července, tedy na pět měsíců! A to jsou již vyšlechtěné odrůdy, které od srpna opakují květenství a kvetou až do listopadu!
Květy všech druhů jsou tvořeny třemi vnitřními (horními) petály - tvořící dóm a třemi vnějšími (spodními) petály, které se
nazývají faly, a které mají v jícnu okrasné kartáčky nebo jsou bez nich. Vedle kartáčků jsou méně či více výrazně zbarvené
plochy zvané hafty. Podle vybarvení květů jsou kosatce děleny na plikáty, u nichž je základní barva bílá, krémová, žlutá s
barevným lemováním, žilkováním či tečkováním, na fancy plikáty jenž jsou v hýřivé kombinaci více barev, ale jsou to ještě
plikáty, na amoeny, kdy dóm je bílý a faly barevné, na neglekty s modrým nebo fialovým dómem a tmavšími fialovými,
modrými nebo purpurovými faly, dále na variegáty s dómem ve žluté barvě nebo žluté barvě blízkému odstínu a s faly
červenými, hnědými či purpurovými. Jako bitone jsou označovány květy v dvojtónovém provedení, kdy dóm je světlejší a
faly tmavší, ale ve stejné barvě, bicolor je kombinace dvou barev, blend - to je kombinace více barev, například přelivy či
melírování, luminata jsou zvláštně vybarvené plakáty se světlými okraji plátků. Většina těchto vybarvení může být i reverzní,
to je v opačném provedení. Jednobarevné květy jsou označovány jako self. Neméně důležitá je i stavba květů, počet poupat a
větvení. Námi nabízené odrůdy mají květy s uzavřenými nebo polootevřenými, ale tuhými dómy, faly jsou u moderních odrůd
vždy lehce, středně nebo silně (též těžce) zvlněné, krajkované nebo jehličkově stříhané, podobně jako u tulipánů skupiny
crispa. Uchycení květů je na pevném stvolu, který je u velkokvětých kosatců rozdělen na 2 - 4 větve plus terminální výhon.
Každá větev má 1 – 3 poupata, takže celkově v soukvětí postupně nakvétá 7 - 12 květů, u moderních odrůd s trojitými
poupaty až 15 květů. Některé druhy kvetou pouze týden, jiné si to rozčasují i na týdny tři. Čím nižší kosatce, tím klesá jak
počet větví, tak i počet poupat. V katalogu se často používají pro kvalitu květů termíny textura (osnova), která označuje
strukturu jednotlivých okvětních plátků a substance, která označuje sílu a tuhost okvětních plátků, často se místo tohoto
termínu používá voskovitost, která je ale spíše výrazem pro nejvyšší stupně silné nebo tzv. těžké substance. Kartáčkové i
bezkartáčkové kosatce mají přesný, hierarchický systém hodnocení - Čestná uznání (Honorable Mentions, zkratka HM),
Ceny kvality (Awards of Merit, AM), každoroční medaile pro užší počet kultivarů jednotlivých skupin, Wisterovou medaili
(WM) pro tři nejlepší kosatce a nejvyšší vyznamenání Dykesova medaile (DM), která je každý rok udělována odborníky
nejlepšímu kosatci a to v USA, Anglii a Austrálii (tedy tři medaile každoročně). Nabízené kosatce v našem katalogu mají vždy
Čestné uznání, a proto uvádíme pouze vyšší hodnocení. Botanický rod iris je velmi bohatý. Každý rok je registrováno nebo
pojmenováno přes jeden tisíc nových kosatců. V tomto směru vynikají zejména američtí šlechtitelé z pacifického pobřeží,
výborné odrůdy jsou introdukovány též v Austrálii, Japonsku a Francii. Na lepší časy se však již blýská v Evropě, též i v
České republice. Zahrnuje druhy rostoucí v lesích, na loukách, stepích, polopouštích či bažinách. Jednotlivé odrůdy jsou velmi
variabilní a pro naše klimatické podmínky se spokojíme s rozdělením do skupin uvedených v našem, katalogu.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Kosatce, rovněž tak i denivky, taháme čerstvé vždy podle soupisky více objednávek najednou. Proto osobní odběr těchto
rostlin avizujte předem, abychom mohli vaši objednávku připravit. Děkujeme.

A.SEKCE ODDÉNKOVÝCH KOSATCŮ S KARTÁČKY
VELKOKVĚTÉ,VYSOKÉ KOSATCE

Jsou vysoké zpravidla 80 cm až jeden metr. Nabízené druhy jsou z USA, Austrálie, Francie, Slovenska a samozřejmě z České
republiky. Vyznačují se velkými květy s dobrou substancí a zvlněním a zejména moderním tvarem květů, kterých je na lodyze 8 - 10
umístěných na třech větvích a vrcholu. Milují slunné a chráněné stanoviště, ostatně jako všechny druhy irisů. Hodí se na záhony i
k řezu. Různě voní. Sází se pokud možno na slunná místa 40 cm od sebe. Na jaře se trochu přihnojují cereritem a po dobu vegetace
se odstraňují suché listy a odkvetlé stvoly, porost udržuje bez plevele. Druhým a třetím rokem nejvíce kvetou, po 3 - 4 letech se
přesazují na jiné místo. Proti květilce se porosty postřikují vhodným systemickým insekticidem koncem dubna a začátkem května.

NOVINKY VELKOKVĚTÝCH VYSOKÝCH KOSATCŮ PRO ROK 2021

Předkládáme 52 nových vysokých a 3 nížších velkokvětých kosatců, výběry z několika tisíců semenáčů. Děkujeme předním
českým kosatcovým šlechtitelům Dušanovi Slošiarovi a Zdeňkovi Krupkovi při výběru těchto introdukcí, vážíme si jejich
cenných rad a upozornění na různé nuance. Náš šlechtitelský program je zaměřen především na originalitu a vitalitu
nových druhů, porovnáváme vždy s těmi nejlepšími odrůdami a také za tímto účelem pravidelně navštěvujeme Mekku všech
kosatcářů - Oregon v USA. Naše kosatce splňují přísná kritéria a v řadě vlastností ty zahraniční i předčí. Vitalitu zajišťujeme
použitím těch druhů, které u nás bezproblémově rostou a pravidelně a bohatě kvetou. U květů především prosazujeme
barevný kartáček, který opravdu dodává květům potřebný šmrnc, dále klademe důraz na zřasení a substanci a v neposlední
řadě i na moderní proporce květů - jakýsi vitruviánský tvar, kdy střed tvoří kartáček a kružnice opisuje okraje falů a dómu.
Bohatost kvetení, pevný a dobře větvený stonek a vyšší počet poupat jsou samozřejmostí.
Mírná zima a jaro s vydatnými srážkami zadaly podmínky, aby kosatce bohatě narostly a tak do výběru pro tento rok se
dostaly i semenáče určené pro plánovanou introdukci 2021. Celkem bylo testováno přes 800 semenáčů pod čísly. Přes 500 jich
bylo vyřazeno. Novinky z roku 2020 budou zase k dispozici v katalogu Léto 2022, protože máme dvouletý cyklus výsadby.
Předchozí introdukce budou příští rok.
Rozšířená nabídka foto introdukcí je k dispozici na www.lukon-bulbs.eu

82

I2842 AUTUMN CONCERTO
I2840 ACACIA LAVENDER
I2840 ACACIA LAVENDER - Nejedlo 2021 - Akátová levandule - dóm je fialově
levandulový, silně zřasený, velmi pěkného tvaru, při bázi s ametystovou infúzí. Faly jsou světle
šeříkově levandulové, příjemně nařasené s oranžově mrkvovými kartáčky. Krásná forma
květů. Výška 95 cm, 3 větve, 8-9 poupat. Semenáč 781 Blueberry Parfait x Blue Rising.
1 kus 150 Kč.
I2841 APOSTLE OF BEAUTY - Nejedlo 2021 - Apoštol krásy - dóm je bílý
s nepatrnou levandulovou infúzí, faly jsou světle levandulové se silnou bordó vínovým
rozmytým pokrytím, okraje jsou světlejší, kontrastní červeně oranžové kartáčky.
Famózní! Semenáč 830 Daring Deception x 302(Gypsy Lord x Gypsy Smile).
1 kus 250 Kč.
I2842 AUTUMN CONCERTO - Nejedlo 2021 - Podzimní koncert - čistě a sytě
žlutě zbarvený dóm, široké faly mají stejný základ s fialovým halo, mahagonovým
mramorováním a karamelově hnědými okraji. Pevné a silně zřasené květy s pampeliškově
žlutými kartáčky. Výška 105 cm, 3 větve, 8 poupat. Opravdový koncert podzimních
barev! Semenáč 856 Now Playing x Gypsy Lord.
1 kus 200 Kč.
I2886 ALMOND MILK AND HONEY - Nejedlo 2021 - Mandlové mléko s medem jemně nařasený dóm je mléčně bílý s mandlově béžovým napuštěním a se zbarvenými
pysky blizen. Podobně zbarvené jsou i faly, ale s květově medovými okraji, kartáčky
jsou ohnivě růžové. Výška 90 cm. Pěkné větvení s 9 poupaty. Semenáč 665 (Mount
Angel x Jazz Smile) x Wedding Belle.
1 kus 200 Kč.
I2844 BAROQUE BROCADE - Nejedlo
2021 - Barokní brokát - béžový navlněný
dóm se zlatým protkáním, při bázi s růžovým
napouštěním. Faly jsou ametystově fialové
s bohatým mahagonovým a purpurovým
mramorováním, kartáčky jsou růžově červené.
Velmi pěkná forma květů. Výška 105 cm,
3 větvení, 8 poupat. Semenáč 620 Talking
Changes x (Gypsy Smile x Gypsy Lord).
1 kus 150 Kč.
I2884 ZLATÝ PRSTEN - Nejedlo 2021 Golden Ring - velmi zřasený a žhnoucí zlatě
žlutý self s velmi tuhými, až voskovými
petály, na falech světlý střed. Výška 105
cm, 3 větve 9 poupat. Super odolnost vůči
počasí. Podle odborníků nejlepší žlutý
kosatec současnosti. Semenáč 562 Smart
Money x That‘s All Folks.
1 kus 250 Kč.
I2884 ZLATÝ PRSTEN
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I2848 EASTER CHOCOLATE BUNNY

I2851 HULK
I2847 BLUE TIT
I2845 BEWITCHING ROSE - Nejedlo 2021 - Čarovná růže - sytě pastelově růžový self
s velmi zřasenými, až voskovitými květy s tmavě korálově růžovými kartáčky. Výška 95 cm, 3
větve, 9-10 poupat. Nádhera! Semenáč 864 (Star Appeal x Kitty Kay) x Don‘t Stop Believing.
1 kus 200 Kč.
I2887 BLACKCURRANT COCTAIL - Nejedlo 2021 - Koktejl z černého rybízu - dóm
je purpurově vínový s tmavou, téměř černou nervaturou. Faly mají béžově růžový podklad
s bohatým černě rybízově vínovým plikátováním a s nařasenými okraji s tmavší saturací,
kartáčky jsou červené. Výška 105 cm, 3 větve, 9 poupat. Výborně roste a báze listů je
tmavě purpurová. Semenáč 569 (Brigit Sunnyshine Day x High Octane) x Sorbonne.
1 kus 150 Kč.
I2846 BLUE EYED DOLL - Nejedlo 2021 - Modrooká panenka - pastelově růžový
dóm, faly jsou dětsky růžové s tmavšími okraji a s kontrastním modrým kartáčkem.
Úžasně nařasené květy. Výška 105 cm, 3 větve s 9 poupaty. Semenáč 713 Don’t Stop
Believing x Beauty Within.
1 kus 200 Kč.
I2888 BLUE RIM - Nejedlo 2021 - Modrý okolek - navlněný dóm je ledově bílý, faly
bílé, s tmavě chrpově modrým okolkem, který je z obou stran jemně modře lemovaný,
úplně na kraji s tmavou ořízkou. Kartáčky jsou oranžově žluté. Výška 105 cm, 3-4 větve,
8-10 poupat. Semenáč Passionate Kisses x Glass Ring.
1 kus 150 Kč.
I2887 BLACKCURRANT COCTAIL I2847 BLUE TIT - Nejedlo 2021 - Modřinka - zvlněný dóm je chrpově modrý, faly
mají světlejší vybarvení s oranžově červenými kartáčky. Výška 110 cm, 3 větve a 8
poupat. Bohatě kvete. Semenáč 462 Blue Bird of Paradise x Blue Rising.
1 kus 150 Kč.
I2889 COOL BAMBOO WATERS - Nejedlo 2021 - Chladné bambusové vody šmolkově modrý nařasený dóm s tmavší nervaturou, faly jsou chladně nebesky modré,
na rubu světle bambusově zelené a vpité do okrajů, kartáčky jsou oranžové. Výška 90
cm, 3 větvení 8 poupat. Reverzní neglekta. Semenáč Bamboo Shadows x Careless
Whisper x (Sea Power x Dark Recital).
1 kus 200 Kč.
I2848 EASTER CHOCOLATE BUNNY - Nejedlo 2021 - Velikonoční zajíček mosazně zlatý dóm, nádherně kakaově čokoládové faly na zlatém podkladě, který
prosvítá ve středech a na okrajích, kartáčky jsou pomerančově oranžové. Výška 1 metr,
pěkné větvení a 8 poupat. Extra příjemná barevná kombinace a vůně. Semenáč 1053
Edge of Heaven x Jazz Era. Postě paráda!
1 kus 200 Kč.
I2849 GHOST OF THE MOON - Nejedlo 2021 - Stín Měsíce - dóm je ústřicově bílý
s levandulovou infúzí s mírně roztřepenými okraji, faly jsou křídově bílé se zelenou
nervaturou a mimózově žlutými nařasenými okraji, kartáčky jsou fialové s bronzovými
konečky. Výška 1 metr, 3 větvení, 8 poupat. Mimořádná kombinace barev! Semenáč
1078 When Angels Sing x 732 (Friendly Advice x Star Appeal).
1 kus 200 Kč.
I2850 GOLEM
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I2845 BEWITCHING ROSE
I2890 HEAVY METAL
I2850 GOLEM - Nejedlo 2021 - ledově bílý, lehce rozevřený, ale pevný dóm dává
vyniknout další dimenzi - bílým pyskům blizen s hnědým lemováním. Faly jsou sytě
maceškově modré a na silně nařasených okrajích přechází do temně indigově fialové
s portsky vínovou ořízkou. Ve středech obřích květů svítí jako mystický šém sytě ohnivě
oranžové kartáčky! Výška 120 cm, 3-4 větvení, 9 poupat. Kosatec s největšími květy!
Semenáč 1091 (Super Hero x Gypsy Lord) x Barbara Rider.
1 kus 200 Kč.
I2890 HEAVY METAL - Nejedlo 2021 - Metálová muzika - dóm má zajímavý míchaný
odstín šeříkové, modré a levandulové s třásnitými konci petálů. Faly jsou maceškově
purpurové s okraji barvy dómu a tmavší konturou. Výška 90 cm, pěkné větvení s 8-9
poupaty. Semenáč 489 (Legedermain x Pop Music) x Daring Deception. Tmavší báze listů.
1 kus 150 Kč.
I2851 HULK - Nejedlo 2021 - pěkně vytvarovaný dóm je šartresky zelený s tmavší
zelenou nervaturou, zřasené faly jsou khaki zelené s olivově zbarvenou nervaturou,
okrovými hafty a jasně červenými kartáčky. Výška 90 cm, 3 větvení, 7 poupat. Exotický
vzhled. Semenáč 487 Over Bukhara x Ringtone.
1 kus 200 Kč.
I2852 HUNGRY EYES - Nejedlo 2021 - Hladové oči - dóm je křídově bílý s velice
jemným růžovým nadechnutím, faly jsou světle levandulové s fialově levandulovou
rozmytou středovou zónou, světlejšími okraji a korálově červenými kartáčky. Velmi
atraktivní! Výška 90 cm, 3 větve a 8 poupat. Semenáč 1011 Pop Idol x (Reckless
Abandon x Moonlight Sketch).
1 kus 200 Kč.

I2888 BLUE RIM
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I2858 LIGHTER SIDE OF HELL

I2853 CHIEF INSPEKTOR
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I2854 CHOCOLATE DREAM

I2853 CHIEF INSPEKTOR - Nejedlo 2021 - Vrchní revizor - uzavřený a zvlněný dóm
je ústřicově bílý, faly jsou bílé s levandulově šeříkovým rozmytým lemováním a tlusté,
ohnivě oranžové kartáčky. Výška 105 cm, 4 větvení, 8-10 poupat. Velmi dlouho kvete!
Semenáč 806 Revision x Gypsy Lord.
1 kus 200 Kč.
I2854 CHOCOLATE DREAM - Nejedlo 2021 - Čokoládový sen - zřasený dóm je
kouřově chromově žlutý, zvlněné faly jsou čokoládově fialové s ametystovým vnitřním
a mléčně čokoládovým vnějším lemováním s tmavou konturou. Páleně oranžové
kartáčky. Výška 110 cm, klasické větvení s 9 poupaty. Zajímavá kombinace. Semenáč
604 Gypsy Lady x (Gypsy Lord x Gypsy Mood).
1 kus 150 Kč.
I2855 JAZZY NIGHT - Nejedlo 2021 - Džezová noc - zřasený dóm je béžově růžový,
faly jsou orchideově purpurové, ve středecm a na okrajích světlejší, ohnivě červené
kartáčky. Výška 105 cm, 3 větvení, 9 poupat. 1074 Tango Amigo x Mixed Signals.
1 kus 150 Kč.
I2856 LAST VAMPYRE - Nejedlo 2021 - Poslední upír - kouřově purpurový dóm
je bublinkově zřasený, jasně orchideově purpurové faly s velmi silně naondulovaně
nařasenými okrovými okraji, červené kartáčky. Výška 1 metr, trojité větvení s 9 poupaty.
Orchideovitý tvar! Semenáč 520 Land Down Under x (Gypsy Lord x Decadence).
1 kus 250 Kč.
I2857 LAVENDER BALLET - Nejedlo 2021 - Levandulový balet - impozantní, až
I2856 LAST VAMPYRE
120 cm vysoký, stojící skvěle i bez podpory. Dóm je bílý, levandulově šeříkově laděné
faly, červené kartáčky. Super větvení 3-4 odbočkami a s 9-10 poupaty. Obří květy!
Semenáč 512 Brilliant Idea x Polite Applasuse.
1 kus 150 Kč.
I2858 LIGHTER SIDE OF HELL - Nejedlo 2021 - Světlejší strana pekla - sytě zlatě
žlutý dóm zajímavého fontánovitého tvaru, mahagonově hnědé faly přecházejí směrem
k nařaseným okrovým okrajům v purpurově vínovou, kartáčky jsou kadmiově oranžové.
Výška 105 cm, 3 větvení a 9 poupat. Nádherná sorta! Semenáč 1006 Slošiar 1044 x
89H (Gypsy Lord x Gypsy Smile).
1 kus 200 Kč.
I2859 LIGHTHOUSE OF ALEXANDRIA - Nejedlo 2021 - Maják na ostrově Faros
- dóm je ledově modravě bílý velmi pěkného tvaru, melírované faly jsou maceškově
modré na bílém podkladě s černou ořízkou, velmi kontrastní, do dáli svítící rudě červené
kartáčky. Výška 105 cm, 3 větve, 8-9 poupat. Semenáč 500 (Gypsy Mood x Gypsy Lord)
x Kontradmirál. Opravdu zářivý jak maják!
1 kus 200 Kč.
I2860 LOVE IN RAINDROPS - Nejedlo 2021 - Láska mezi kapkami deště - diamantově
modrý dóm s diamantovým posypem, faly jsou bílé s hořcově modrým tečkováním,
žíháním a melírováním až po sytě napuštěné okraje, kartáčky jsou pampeliškově
oranžové. Výborná substance a zřasení petálů. Výška 1 metr, 3-4 větve a 8-9 poupat.
Semenáč 753 Passionate Kisses x Class Ring.
I2855 JAZZY NIGHT 1 kus 150 Kč.

86

I2860 LOVE IN RAINDROPS
I2863 MANGO MARGARITA I2859 LIGHTHOUSE OF ALEXANDRIA
I2861 MAGIC CIRCLES - Nejedlo 2021 - Magické kruhy - křídově bílý dóm
pootevírá vrátka pro chromově žluté pysky blizen, které jsou nádherně okrově lemované.
Nařasené faly jsou bílé s dvojitým obkroužením, vnitřním ametystově fialovým a
vnějším kakaově hnědým. Kartáčky jsou sytě oranžové. Výška 90 cm, klasické větvení
s 8 poupaty. Magická kombinace! Semenáč 1007 Edge of Heaven x Super Hero.
1 kus 250 Kč.
I2891 MAGICAL DEEP - Nejedlo 2021 - Magická hlubina - nařasený bílý dóm s jemně
napuštěnými okraji, faly jsou bílé, ve středech s tmavší nervaturou a směrem k okrajům
nabírají temně indigově modrý odstím s černou konturou. Ohnivě červené kartáčky
jsou ve skvělém kontrastu! Výška 90 cm, klasické větvení i násadba poupat. Semenáč
407(Gypsy Lord x Jazz Smile) x Gypsy Lord.
1 kus 250 Kč.
I2862 MALTESE FALCON - Nejedlo 2021 - Maltezský sokol - nádherně nařasený dóm
je meruňkově lososový s příjemnou tmavší nervaturou, faly na stejném podkladě gradují
do nádherného a sytého purpurového odstínu s kouřovou ořízkou a kontrastními, páleně
červenými kartáčky. Výška 85 cm, 3 větve a 8 poupat. Semenáč 588 Toronro x Brazilian Art.
1 kus 200 Kč.
I2863 MANGO MARGARITA - Nejedlo 2021 - Mangová margarita - mangově
oranžový blend s ohnivě červenými kartáčky a vínovým tygrováním okolo nich.
Úhledná zřasená forma květů. Výška 105 cm, 3 větve, 7-8 poupat. 823 (Center Line x
Romantico) x Tiger Expert.
I2857 LAVENDER BALLET
1 kus 200 Kč.
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I2864 MAUVE ROSE
I2866 MORNING IN PARIS
I2864 MAUVE ROSE - Nejedlo 2021 - Slézová růže - nařasený dóm je slézově
levandulový, faly jsou krémově se slézově růžovým a fialově levandulovým plikátováním
a s kontrastními červenými kartáčky. Velmi pěkná zvlněná forma květů. Semenáč 821
Etcetera x ((Bronze Patina x Decadence) x Sorbonne).
1 kus 150 Kč.
I2865 MERRY WIDOW - Nejedlo 2021 - Veselá vdova - pastelově růžový dóm, faly
mají jemně růžový podklad s bohatým orchideově purpurovým a šeříkově levandulovým
probarvením, velmi kontrastní červené kartáčky. Výška 105 cm, 3 větvení, 10 poupat.
Velmi bohatě kvete. Vysoce hodnocen ing. Zdeňkem Krupkou. Semenáč 1013 Tango
Express x Jazz Era.
1 kus 150 Kč.
I2866 MORNING IN PARIS - Nejedlo 2021 - Ráno v Paříži - nádherně čistě broskvově
růžový self se silne nařasenými petály a korálově růžovými, modře zakončenými
kartáčky. Výška 110 cm, 3 větve a 8 poupat. Nádhera! Semenáč 870 Fine Romance x
Don’t Stop Believing.
1 kus 250 Kč.
I2867 NEOWISE - Nejedlo 2021 - kometa Sluneční soustavy - dóm je kanárkově žlutý,
faly jsou téměř do poloviny stejně zbarvené, spodní strana je vínově a hnědě melírovaná,
kartáčky jsou světle oranžové. Výška 1 metr, 4 větve, 10-12 poupat. Výborně roste a
bohatě kvete. Semenáč 647 (Center Line x Briliant idea) x Indulgence.
1 kus 150 Kč.
I2872 PARADISE GARDEN I2868 NIGHT TREAT - Nejedlo 2021 - Noční pohoštění - ametystově fialová plakáta s
velmi velkými květy. Zřasený dóm je téměř jednobarevný s bílým promelírováním, faly
jsou bílé s tmavými okraji a jemným tečkováním, vínově purpurové hafty a zázvorově
zrzavé kartáčky. Výška 105 cm, 3-4 větve, až 10 poupat. Kvete velmi raně a dokvítá
s posledními květy kosatců. Velmi vitální. Semenáč 812 Common Treat x Class Ring.
1 kus 150 Kč.
I2870 OVERDRESSED - Nejedlo 2021 - Vyšnořený - hrubě nařasený dóm je
porcelánově bílý s málo znatelnou béžovou ořízkou, faly jsou biskupsky purpurové
s hustě žilkovaným bílým terčem pod rudě červenými kartáčky. Výška 105 cm, 3 větve
10 poupat. Semenáč 702 Pop Idol x Perun.
1 kus 150 Kč.
I2871 ORANGE MARMALADE - Nejedlo 2021 - Pomerančová marmeláda
- zřasený dóm je světle oranžově lososový s růžovou infúzí, faly jsou lososově
pomerančové s ostře červenými tlustými kartáčky s 1 cm nadzvednutými konci. Výška
110 cm, 3 větvení, 7-8 poupat. Super nařasená forma květů. Kvete později. Semenáč
662 Mego AM 05/1978 x (Legedermain x Decadence).
1 kus 200 Kč.
I2872 PARADISE GARDEN - Nejedlo 2021 - Rajská zahrada - čistě popelavě
růžový self s bublinkově zřaseným dómem a okraji falů, oranžově růžové kartáčky s lila
zakončením. Výška 105 cm, 3 větvení a 8-9 poupat. Elegantní! Semenáč 860 Don’t Stop
Believing x Double Platinum.
I2867 NEOWISE 1 kus 250 Kč.
I2865 MERRY WIDOW
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I2868 NIGHT TREAT
I2875 PASTEL CLASSIC
I2877 PORCELAIN ROSE
I2873 PARADISE TONES - Nejedlo 2021 - Rajské tóny - dóm je krémově máslový,
faly bílé se zlatými hafty a kartáčky, okraje jsou šmolkově modré s kouřovým lemováním.
Výborná substance zřasených květů. Výška 1 metr, 3 větvení, 8-10 poupat. Semenáč 527
Passionate Kisses x Class Ring.
1 kus 150 Kč.
I2874 PEACH CANDY - Nejedlo 2021 - Broskvový bombónek - broskvově růžový
melírovaný dóm s lososově zbarvenými pysky blizen, nařasené faly jsou mléčně
béžové. Okolo svítivě oranžových kartáčků jsou decentně fialově plikátované. Opravdu
neortodoxně vybarvená plikáta. Výška 90 cm, 3 větve, 8 poupat. Semenáč 594 Center
Line x (Whispering Spirit x Tiger Expert).
1 kus 150 Kč.
I2875 PASTEL CLASSIC - Nejedlo 2021 - Pastelová klasika - nádherný karafiátově
růžový self s tmavšími, velmi sytě vybarvenými tlustými kartáčky. Příjemně zvlněné petály.
Výška 110 cm, 3 větve, 9 poupat. Semenáč 795 Don‘t Stop Believing x Strawberry Shake
1 kus 150 Kč.
I2877 PORCELAIN ROSE - Nejedlo 2021 - Porcelánová růže - silně nařasený,
porcelánově bílý self s bleďounce levandulovými kartáčky. Výška 1 metr, 3-4 větve, 10
poupat. Parádní a bohatě kvetoucí sorta! Semenáč 1077 Winter Smile x (860 Don‘t
Stop Believing X Double Platinum).
1 kus 150 Kč.

I2871 ORANGE MARMALADE
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I2883 VISION IN PINK

I3097 BRASS AND MAHOGANY
I2879 RASPBERRY BUBBLE GUM
I2878 PUMPKIN PIE PARFAIT - Nejedlo 2021 - Perfektní dýňový koláč - lososově
I2882 VENETIAN TAPESTRY oranžový s fialově tygrovanými hafty a kontrastními červenými kartáčky. Perfektní zřasebá
forma. Výška 105 cm, 3 větve a 9 pooupat. Semenáč 782 Autumn Riesling x Tiger Expert.
1 kus 150 Kč.
I2879 RASPBERRY BUBBLE GUM - Nejedlo 2021 - Malinová žvýkačka - extrémně
bublinkově a krajkově zřasený malinově růžový self s tmavšími kartáčky na fialovém
podkladě, velké tuhé květy. Výška 110 cm, 3 větvení s 8-10 poupaty. 772 Fine Romance
x Don‘t Stop Believing. Super!
1 kus 250 Kč.
I2880 SALMON BOWL - Nejedlo 2021 - Lososová mísa - mangově lososově oranžový
blend s příjemně zřasenými květy s kouřovou texturou a velkými tlustými, cihlově
červenými kartáčky. Výška 105 cm, trojité větvení 8 poupat. Velmi kontrastní efekt!
Semenáč 563. Over Bukhara x Ringtone.
1 kus 200 Kč.
I2881 TWO BLUE TONES - Nejedlo 2021 - Dva modré tóny - dóm je bílá s nebesky
modrými okraji, faly jsou rovněž bílé s pomněnkově modrými okraji. Výška 1 metr, 4 větve,
11-12 poupat. Dvojtónová modrá plkikáta! Semenáč 768 Common Treat x Petticoat Shuffle.
1 kus 200 Kč.
I2882 VENETIAN TAPESTRY - Nejedlo 2021 - Benátský gobelín - čistě bílý zřasený
dóm, nadýchaně zřasené faly mají bílý základ s modrám nelírováním a nervaturou a
především dvojitým šeříkově modrým a fialově levandulovým lemováním, doplněným
I2885 MYSTERIOUS ZODIAC ohnivě pomerančově červenými kartáčky. Výška 90 cm, dobré větvení a 8 poupat.
Semenáč 848 Talking Changes x Revision.
1 kus 150 Kč.
I2883 VISION IN PINK - Nejedlo 2021 - Růžová vize - pevný, sytě pastelově růžový
dóm, faly jsou mléčně růžové, tmavě růžové kartáčky. Silně zřasená forma květů. Výška
105 cm, klasické větvení i násada poupat. Semenáč 829 Friendly Advice x Star Appeal.
1 kus 200 Kč.
I2885 MYSTERIOUS ZODIAC - Nejedlo 2021 - Tajemný zvěrokruh - dóm
je levandulově fialový s karamelově knědýni okraji (moderně hranami), faly jsou
burgundsky vínové s prokreslenými hafty a zázvorově oranžovými kartáčky. Exotický
vzhled! Výška 105 cm. 3 větvení, 9 poupat. Semenáč 745 Tuscan Summer x Ringtone.
1 kus 250 Kč.
I2869 ORIENTAL CHIFFON - Nejedlo 2021 - Orientální šifón - pěkně krepovaný
lososově broskvový dóm, zřasené faly mají stejný základ s téměř celoplošným, bordó
vínovým kropením a s červenými kartáčky. Výška 85 cm, 3 větve s 9-ti poupaty.
Semenáč 498 Land Down Under x (Gypsy Lord x Decadence).
1 kus 150 Kč.
I2876 PINK CLOWN - Nejedlo 2021 - Růžový klaun - mléčně růžový a broskvově
růžový blend s lila modrými kartáčky. Velmi příjemně nařasená forma květů. Výška 1
metr, 3 větvení, 8 poupat. 775 Otherside of Heaven x Don‘t Stop Believing.
I2878 PUMPKIN PIE PARFAIT 1 kus 150 Kč.
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I3098 CANDIED ORANGE
I2843 ALL ABOARD
I2843 ALL ABOARD - Nejedlo 2021 - Všichni na palubu - All Ashore (všichni na břeh)
je nádherný žluto-modrý druh s nevýraznými kartáčky. Tato nová introdukce, která z něho
byla vyšlechtěna, má nádherné červené kartáčky díky odrůdě Gypsy Lord. Nařasený dóm je
pastelově béžový se smetanovými okraji, značně nařasené faly jsou šeříkově modré s béžovým
středem a zmíněnými červenými kartáčky. Výška 90 cm, 3-4 větvení, 9 poupat. Originální!
Semenáč 839 All Ashore x ((Talking Changes x Gypsy Lord) x (Gypsy Lord x Jazz Smile)).
1 kus 200 Kč.

NOVINKY VELKOKVĚTÝCH NIŽŠÍCH
ZÁHONOVÝCH KOSATCŮ PRO ROK 2021

I3099 NOTA NENE

I3097 BRASS AND MAHOGANY - Nejedlo 2021 - Mosaz s mahagonem - dóm je mosazně
zlatý, světle mahagonové s mosazně tónovanými okraji a tmavě mahagonovými kartáčky. Výška
do 80ti cm, 2-3 větvení s 8 poupaty. Velmi zvláštní! Semenáč 252 Rubenesque x Red Drama.
1 kus 100 Kč.
I3098 CANDIED ORANGE - Nejedlo 2021 - Kandovaný pomerač - sytě oranžový, na
falech mahagonově tygrovaný, rudé kartáčky. Výška 75 cm, 2 větve 6 poupat. Super barva!
Semenáč 718 (Candy Store x Autumn Dreams) x Tiger Expert.
1 kus 100 Kč.
I3099 NOTA NENE - Nejedlo 2021 - Všimni si - dóm je meruňkově broskvový,
kontrastní mahagonově purpurové faly. Výška do 80 cm, 2 větve a 6 poupat. Semenáč
619 Well-Spoken x Super Hero.
1 kus 100 Kč.
I2876 PINK CLOWN

I2880 SALMON BOWL

I2881 TWO BLUE TONES
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I1549 ABSOLUTE TREASURE

VELKOKVĚTÉ VYSOKÉ KOSATCE

Jsou vysoké zpravidla 80 cm až jeden metr. Nabízené druhy jsou z USA, Francie,
Austrálie, České a Slovenské republiky. Vyznačují se velkými květy s dobrou substancí
a zvlněním a zejména moderním tvarem květů, kterých je na lodyze 8 – 10 umístěných
na třech větvích a vrcholu. Milují slunné a chráněné stanoviště, ostatně jako všechny
druhy irisů. Hodí se na záhony i k řezu. Různě voní. Sází se pokud možno na slunná
místa 40 cm od sebe. Na zimu se mohou lehce nakrýt. Na jaře se přihnojují cereritem a po
dobu vegetace se odstraňují suché listy a porost udržuje bez plevele. Druhým a třetím
rokem nejvíce kvetou, po 3 – 4 letech se přesazují na jiné místo. Proti květilce se porosty
postřikují vhodným systémovým insekticidem začátkem a v polovině května, podle polohy
pěstovaných kosatců, například v Lovčicích kosatce nepotřebují chemické ošetření.
I1549 ABSOLUTE TREASURE – Tasco 05 – nebesky modrý self, lehce světlejší středy
petálů, ojíněné bílé kartáčky. Velmi zřasené květy vysoké substance. Výška 110 cm. HM
2008, AM 2010. Snad nejkrásnější modrý!
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
I1401 ALERTE ROSE I0548 ADOREGON – Keppel 04 – šeříkově modrý dóm, stříbřitě šeříkové faly,
melounově růžové kartáčky s bílými špičkami. Květy mají okázalé zvlnění. Neodolatelná
sorta! HM’06, AM’08.
1 kus 50 Kč, 3/135 Kč.
I2920 ADRIATIC NOBLE – Keppel 17 – nádherný, černě fialový self se sametovou
texturou a super zřasenými květy. Výška 1 metr. Kvete raně.
1 kus 160 Kč.
I0680 AGAIN AND AGAIN – Innerst 99 – velké, pěkně formované květy jsou středně
žluté se zeleným přelivem, kartáčky jsou bílé. HM´01. Opakuje květenství.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I1401 ALERTE ROSE – Cayeux 08 – lososově růžový self, mandarínkové kartáčky.
Bohatě kvete a super roste. Výška 80 cm.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I2806 ALL ASHORE – Black 13 – šartresky zelený dóm, faly jsou fialové se světlejším
modrým nařaseným lemem, kartáčky jsou páleně oranžové, hafty zázvorově hnědé. Výška
90 cm. HM 2015. Zajímavá kombinace.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.

I0932 AMARILLO FRILLS
I2576 ART NOUVEAU
I2918 ALL THINGS CONSIDERED – T.Johnson 17 – ledově modře bílý self
s nádherně nařasenými květy. Výška 90 cm. Sladce voní.
1 kus 160 Kč.
I0682 ALPENVIEW – Keppel 03 – dóm je středně modrý, perfektně stavěný a uzavřený,
faly jsou teple bílé, kartáčky krémové. Vynikající substance zvlněných květů. AM´07.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I0932 AMARILLO FRILLS – Hager 02 – čistě intenzívně zlatožlutý self, krepovaný,
žluté kartáčky, nádherný! HM´04, AM´06.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
I2922 ANEW BEGINNING – T.Johnson 17 – bílý dóm s růžovou infúzí, faly jsou
bílé s 1,5 cm silným červeně fialovým lemováním, kontrastní oranžové kartáčky. Super
nařasení. Výška 95 cm.
1 kus 160 Kč.
I2575 ARCTIC STAR – Nejedlo 17 – bílý self s velmi, velmi jemným a pravidelným
růžovým napuštěním. Tuhé petály mají luxusně nařasené okraje, kontrastní páleně
červené kartáčky. Výška 1 metr, pravidelné větvení, 9 poupat. Parádní novinka.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
I1302 ARISTOCRACY – Keppel 06 – sytě ametystově vybarvené, silně zřasené květy
s hrubou texturou, tmavě modré kartáčky.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I2576 ART NOUVEAU – Nejedlo 17 – dóm je světle růžový s nařasenými okraji, faly jsou
orchideově purpurové se světlou oblastí okolo červených kartáčků. Bohatě kvetoucí odrůda
secesního vzhledu, pevné stvoly délky 95 cm, s pěkným větvením s v průměru 8 poupaty.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
I1407 ASTRO BLUE – Schreiner 08 – azurově až akvamarínově modrý self, žluté
kartáčky s bílým zakončením, super zřasená forma květů. Výška 90 cm.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I0695 AVALON SUNSET – Schreiner 94 – jasně až svítivě oranžový self se zvlněnými
květy, červené kartáčky. Stále vysoce atraktivní. HM´96.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I1303 AWAKENING DREAMS – Blyth 01 – pastelově růžový self, pěkně stavěné zvlněné květy.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
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I0948 BALDERDASH
I0268 AWESOME BLOSSOM
I0268 AWESOME BLOSSOM – Black 00 – dóm je broskvově růžový, faly jsou
meruňkově růžové, tlusté kartáčky jsou červené. Velké zvlněné květy. HM’02, AM’06.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I0948 BALDERDASH – Keppel 02 – dóm je zvláštně broskvově meruňkový, faly
jsou purpurové, barevně rozmité a stínované, velmi široké a zvlněné. HM’04, AM’06.
Excelentní!
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I1705 BALLET PERFORMANCE – T.Johnson 07 – bílá a lila růžová plikáta
s oranžovými kartáčky, krásně voní. Výška 80 cm. HM 2009.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I2919 BALTIMORE – Keppel 17 – dóm je světle vistáriově modrý, pěkně nařasený.
Faly jsou čistě orchideově purpurové se světlejšími okraji a bílým postřikem pod
oranžovými kartáčky. Výška 95 cm. Excelentní!
1 kus 160 Kč.
I2902 BARBADOS – Keppel 17 – krémově bílá a borůvkově fialová plikáta s perfektně
nařasenými květy. Výška 90 cm. Velký přínos.
I2637 BEIGE MARBLE 1 kus 160 Kč.
I2927 BARNEY‘S GAL – Miller 17 – dóm je zlatě žlutý, faly mají stejný základ
s medově hnědým přelivem. Výška 90 cm. Silně voní.
1 kus 150 Kč.
I0703 BEHIND CLOSED DOORS – Innerst 97 – dóm je šťavnatě růžový, faly růžové
s purpurovým plikátováním, kartáčky oranžové. Pochází z Queen in Calico. Výška
90 cm. HM´00.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
I2637 BEIGE MARBLE – Nejedlo 2019 – základní barva je pastelově béžově
narůžovělá. Dóm je zřasený a uzavřený, precizně nařasené faly mají světlounkou
fialovou nervaturu a tmavší fialové hafty okolo mandarínkově oranžových kartáčků.
Skvělá béžová plikáta. Výška 90 cm, 3 větve a 8 poupat.
1 kus 120 Kč.
I0704 BEL ESPRIT – Keppel 02 – dóm je zvláštně šedě růžový, při základně purpurové,
faly jsou teple bílé s infúzí barev dómu, ostře červené kartáčky. HM’04, AM’06.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.

I1705 BALLET PERFORMANCE

I1012 BLACK AND WHITE SWAN
I0704 BEL ESPRIT
I1012 BLACK AND WHITE SWAN – Slošiar – dóm je béžový s meruňkovou infúzí,
faly černě purpurové s modře fialovým přechodovým halo a světle lila lemováním,
kartáčky jsou páleně červené.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
I2583 BLOOMING TREASURE – Nejedlo 17 – dóm je pastelově růžový, obloukovitě
uzavřený, faly jsou tmavě levandulové, okraje jsou světlejší, střed je lososově růžový,
červené kontrastní kartáčky. Výška 95 cm, 4 větvení 9-11 poupat. Semenáč č.121 Gypsy
Lord x Gypsy Smile.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
I1415 BLUE RISING – Blyth 07 – dóm je levandulově modrý, téměř bílé nařasené faly,
bílé kartáčky s oranžovými konečky. Výška 110 cm.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I2639 BLUEBERRY AND CARAMEL – Nejedlo 2019 – dóm je mosazně zlatý, faly
jsou modře fialové se zlatými hafty a zázvorově laděnými kartáčky, okraje jsou tříslově
okrové. Okvětní lístky jsou pěkně zřasené. Výška 90 cm, 10-12 poupat, 3-4 větve.
Barevně unikátní – připomíná opravdu borůvky s karamelem. Je to první krok
k získání žlutého a modrého rokoloru s červenými kartáčky. Semenáč č.391 Easter
Candy x Gypsy Lord.
1 kus 100 Kč.
I2577 BOHEMIA AFTER DARK – Nejedlo 17 – nařasený a uzavřený dóm je temně
purpurový, faly jsou černě vínové se sametovou texturou, zlatě mramorované hafty,
kartáčky jsou terakotově načervenalé. Výška 95 cm, 3 větvení, 9 poupat. V červené
barevné škále nejtmavší kosatec.
1 kus 70 Kč, 3/210 Kč.
I1417 BOLLYWOOD – Keppel 07 – dóm je mosazně žlutý, faly levandulově šeříkové
s tříslově nahnědlými okraji. Výška 105 cm. HM 2009, AM 2011. Populární sorta!
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I2640 BORŮVKOVÁ ATLASKA – Nejedlo 2019 – uzavřený dóm je alabastrově
bílý s diamantovým poprachem. Faly jsou bílé s výrazným rozpitým hořcově modrým
lemováním expandujícím jemným posypem do středů, kartáčky jsou oranžově citrónové.
Výška 1 metr, 4 větvení, 9-10 poupat. Velmi líbivá sorta.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
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I2310 CAFÉ VIVA

I0715 BRIDAL ICING
I0959 BRAVE FACE
I0959 BRAVE FACE – Ghio 02 – dóm je růžový blend, faly jsou magentově růžové
s krémovým středem, ostře kontrastní červené kartáčky. HM´04.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
I0715 BRIDAL ICING – T.Johnson 03 – čistě bílé květy jsou extrémně krajkované,
sladěné citrónově žluté hafty. HM´05.
1 kus 50 Kč, 140 Kč.
I2641 BRILLIANT DRESS – Nejedlo 2019 – vosková substance enormně zřasených
květů typu self. Základní barva tohoto druhu je porcelánově až ústřicově bílá, hafty jsou
pocitrónované, kontrastní kartáčky jsou páleně oranžové. Výška 90 cm, 3 větve, 8 poupat.
1 kus 120 Kč.
I2928 BRING ME DIAMONDS Blyth 16 – raně kvetoucí, silně nařasený kultivar
s citrónově krémovým dómem a krémovými faly s diamantovým posypem a světle
levandulovými kartáčky mezi zlatě zbarvenými hafty. Výška 90 cm. Spektakulární!
1 kus 140 Kč.
I2578 BRONZOVÁ SOCHA – Nejedlo 17 – vystavěný dóm je okrově žlutý s jantarovou
infúzí, lehce horizontální faly jsou bronzově mosazné s kávovou nervaturou, kartáčky jsou svítivě
hořčicové. Všechny petály mají tuhou konzistenci a jsou elegantně nařasené. Výška 90 cm.
I2928 BRING ME DIAMONDS 1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I0718 BRUSSELS – T.Johnson 04 – dóm je středně až tmavě modrý s tm. bází, faly jsou
ledově modrobílé s nazelenalou texturou. HM´06, AM´06.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I2642 BURGUNDY SPARKLE – Nejedlo 2019 – nádherně nařasený dóm je sytě šeříkově
purpurový, tmavší faly jsou tmavě ostružinově vínové s bílými mramorovanými hafty
okolo červených kartáčků. Výška 110 cm, 3-4 větve, 9-10 poupat. Excelentní odrůda.
1 kus 120 Kč.
I2310 CAFÉ VIVA – Blyth 10 – dóm je bílý, faly středně fialové se světlejšími okraji,
kontrastní červené kartáčky na podkladě bílých paprsků. Výška 90 cm, pozdní odrůda.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
I1658 CAPE PERPETUA – Schreiner 06 – světle modrý, lehce melírovaný self s jemně
zřasenými až krispovanými okraji petálů. Výška 95 cm. HM 2008.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I2643 CASHMERE BY MAHOGANY – Nejedlo 2019 – navlněný dóm je dužnatě
meruňkový s kašmírovým designem, faly jsou mahagonově kaštanové se světlejším
lemem, mramorované hafty s oranžově červenými kartáčky. Výška 90 cm, klasické větvení
s 8 poupaty. Zajímavě vybarvená variegáta.
I0718 BRUSSELS 1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
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I2643 CASHMERE BY MAHOGANY
I2579 CASSANDRA – Nejedlo 17 – lehce purpurově plikátovaný dóm, vínově
purpurově klasicky plikátované faly na bílém podkladě, kartáčky jsou bronzové
s fialovým podbarvením. Výška 95 cm, 3 větve, 8 poupat. Výborně vystavěná
a zřasená plikáta.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
I2621 CELTIC DRUID – Nejedlo 2018 – dóm je popelavě modro šedý, jemně nařasený,
široké faly jsou královsky fialové s jemným modravým lemováním, kartáčky jsou páleně
červené zakončené modrým šípem do poloviny falů, okolí kartáčku je jemně bíle popepřené.
Výška 95 cm, 3 větvení s 8-9 poupaty. Sametová textura. Vynikající růstové vlastnosti.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
I2644 CELTIC WARRIOR – Nejedlo 2019 – každý rok, ale i v průběhu sezóny jsou
květy jinak tvarované i vybarvené. Jiné jsou na slunci či stínu. Dóm je ústřicově šedě
bílý s mosazně zelenými třepenitými okraji, ve vrcholu je zakončený korunkou. Faly
jsou fialově modré s bíle mramorovanými hafty a páleně oranžovými kartáčky, zřasené
okraje jsou tmavší. Výška 95 cm.
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
I2492 CINNAMON ATTRACTION – Nejedlo 14 – pěkně stavěný dóm je jantarově
zlatě žlutý, faly jsou stejného vybarvení s bohatým skořicově hnědým posypem
a žíháním, okraje jsou čistě žluté, kartáčky jsou zlatě oranžové. Pěkné větvení.
Atraktivní plikáta-variegata.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I2645 CIRCUS CLOWN – Nejedlo 2019 – dóm je stříbřitě bílý s diamantovým
poprachem a půvabným zřasením. Faly jsou rovněž stříbřité, nervatura je napuštěná
a rozpitá v odstínu genciánové violeti, volánově nařasené okraje jsou však čisté,
kartáčky jsou klaunovsky červené. Výška 1 metr, 3 větvení 8-9 poupat. Exkluzivní
novinka. Je to vlastně plikáta s originálním dezénem.
1 kus 130 Kč.
I2580 CITRONÁDA – Nejedlo 17 – původně se s tímto druhem nepočítalo na introdukci,
ale na konventu šlechtitelů kosatců Gladiris 2017 se stal jasným favoritem a hitem
svým delikátním vybarvením. Základní barva je křídově bílá, dóm je pěkně uzavřený,
jemně nařasené faly mají limetkově nazelenalé hafty a velké tlusté pampeliškově žluté
kartáčky. Výška 90 cm, 3 větvení, 7 poupat, květy dlouho kvetou.
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
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I0730 CONFIDANTE

I1721 COMPASSIONATE
I2893 COW PATTY
I1430 COLOURABLE – Blyth 08 – dóm je světle fialový, šampaňsky napuštěný, faly
jsou silně zřasené se sámky, krémově s 1 cm širokým citrónově žlutým lemem, měkce
oranžové kartáčky. Výška 92 cm. Pochází ze skvělé Decadence.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I1721 COMPASSIONATE – Black 07 – středně meruňkově růžový blend s oranžovými
kartáčky a s lehce nařasenými petály. Výška 95 cm.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I0730 CONFIDANTE – Keppel 00 – tmavě růžově fialová plikáta, faly sytěji vybarvené,
červené kartáčky. Výška 1 metr, velmi bohatě kvete. HM´02.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I1320 COPATONIC – Blyth 95 – dóm je rezavě hnědý, faly rubínově hnědé se světle
rezavými okraji. Terakotové kartáčky.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I2767 CORAL COVE – Sutton 11 – dóm je orientálně růžová, faly jsou orchideově
I0975 COSMIC PIRATE purpurové s velkým broskvovým středem, kontrastní kartáčky jsou sytě oranžové. Výška
90 cm. Zajímavá sorta.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I2773 CORE VALUES – Ghio 12 – pěkně nařasené sytě zlatě žluté květy s mahagonově
hnědými okraji falů. Výška 1 metr. HM 2015. Skvělá sorta.
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
I0975 COSMIC PIRATE – Blyth 03 – meruňkově tříslový dóm s fialovou infúzí, zvlněné
reverzní faly jsou meruňkově citrónové se zeleným nádechem, zářivé oranžové kartáčky.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I2893 COW PATTY – Burseen 14 – dóm je kávově hnědý, faly mají odstín henna s malým
lilavým nádechem středů, kartáčky jsou velké, šafránově žluté, Výška 90 cm. Zvláštní!
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
I1211 CRANBERRY SAUCE – Black 02 – brusinkově červený self s tuhými zvlněnými květy,
kontrastní zlatě žluté kartáčky. HM´04, AM´07.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.

I1211 CRANBERRY SAUCE
I2807 CROWNED IN GLORY
I2807 CROWNED IN GLORY – T.Johnson 14 – silně nařasený broskvově meruňkový
dóm, faly jsou orchideově levandulové s nařasenými světlejšími okraji, oranžové
kartáčky. Výška 90 cm. Sladce voní!
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
I2646 ČARDÁŠOVÁ TANEČNICE – Nejedlo 2019 – Czardas Dancer – dóm je okrově
zlatý, tuhý a navlněný. Faly jsou červené, střed je ametystově fialový, kartáčky terakotově
hnědé. Celkově velmi pěkný moderní okrouhlý tvar květů s nadýchaně zřasenou formou.
Výška 90 cm, 3 větve a 8 poupat. Bohatě kvete, pořád je ho plný záhon.
1 kus 120 Kč.
I2622 DANCING DERVISH – Nejedlo 2018 – meruňkově zlatý dóm nádherného tvaru,
faly mají zvláštní vybarvení – jsou kávově růžové. Okraje všech petálů jsou silně zřasené,
voskovité substance, kontrastní rudé kartáčky. Výška 90 cm, 3 větvení s 8-9 poupaty.
Vynikající růstové vlastnosti.
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
I1861 DANCING ON AIR – Meek 04 – dóm je šeříkově modrá, nařasené faly jsou
modravě šeříkové s nazelenalým žebrováním a širokým mosazně zlatým lemem,
kartáčky jsou bílé. Výška 85 cm.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I2303 DAWN SKY – Keppel 92 – dóm je levandulově růžový, faly mají krémově růžový
základ s magnóliově růžovým plikátováním, kartáčky jsou plamenně oranžové. Výška 90 cm.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I2582 DAYDREAM – Nejedlo 17 – dóm je světle šeříkově levandulový, faly světlejší
levandulově modré, kartáčky červené. Květy mají výbornou formu, bublinkové zřasení
a ideální proporce. Výška 110 cm, 3 větvení, 8 poupat. Příjemná reverzní neglekta.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
I2763 DEAL OR NOT DEAL – Black 14 – dóm je tříslově světle hnědý s fialovou
infúzí při bázi, faly jsou královsky purpurové s tmavě purpurově hnědým lemováním,
kartáčky jsou páleně oranžově hnědé. Výška 110 cm.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
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I1659 DEEP CURRENTS

I0988 DECADENCE
I1725 DESTINED TO DANCE
I0988 DECADENCE – Blyth 04 – dóm je meruňkový, faly jsou červeně purpurové
s meruňkovým lemem, mandarínkové kartáčky, silně nařasený, při okrajích až
naondulovaný,1. místo v HM 2006, AM 2008, Wister 2010.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I1659 DEEP CURRENTS – T.Johnson 09 – tmavě červeně purpurová a krémová
plikáta s páleně oranžovými kartáčky. Výška 90 cm.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I2899 DEEPER MEANING – T.Johnson 17 – dóm je tříslově broskvový, velmi široké
faly jsou purpurově černé se sametovým povrchem a jemnými nařasenými, světle
šeříkově modrými lemy. Výška 80 cm.
1 kus 150 Kč.
I2647 DESERT SUNSET – Nejedlo 2019 – má mahagonově hnědý, lehce plikátovaný
dóm, faly jsou zlatě žluté s červeně mahagonovým plikátováním. Výška 1 metr,
7-8 poupat, 3 větve. Pěkná červená plikáta. Semenáč Tuscan Summer x Mango Tiger.
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
I2765 DESERT MOTH – Keppel 11 – dóm je bledě kávový, ve středu s ametystově fialovou
unfúzí, faly jsou jantarově žluté s mákově červenými kartáčky. Výška 80 cm. Velmi zvláštní.
I2647 DESERT SUNSET 1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
I1725 DESTINED TO DANCE – Blyth 10 – ledově bílý, jemně namodralý self se
zelenými hafty a s citrónově žlutými kartáčky. Výška1 metr. Pěkná sorta.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I0990 DEVONSHIRE CREAM – Sutton 00 – těžce zvlněný krémově bílý s citrónovými
hafty. HM´06, AM´06.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I2938 DIGNIFIED – T.Johnson 17 – dóm je broskvově růžový, faly podobně laděné
s růžovým nádechem a orchideově laděným lemováním, kartáčky jsou svítivě oranžové.
Výška 95 cm. Veselá kombinace barev!
1 kus 150 Kč.
I2648 DIPPED HOT CHOCOLATE – Nejedlo 2019 – pěkně uzavřený žilkovaný dóm
je žlutý, silně skořicově posypaný, faly mají krémový a světle žlutý podklad s kávovým,
skořicovým a čokoládovým posypem, kartáčky jsou mléčně karamelové. Opravdu
originální vybarvení budící zdání digitální plikáty. Výška 1 metr, 3 větvení a 8 poupat.
Semenáč Dipped in Dots x Sorbonne.
1 kus 150 Kč.

I1216 DISCOVERED TREASURE
I1441 DREAMING CLOWN
I1216 DISCOVERED TREASURE – T.Johnson 05 – tříslově lososový dóm s fialovou
infúzí, naondulované faly jsou ametystově fialové s jemně hnědými hafty a terakotovými
kartáčky. HM´08.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I2650 DRACULA’S MISTRESS – Nejedlo 2019 – „Drákulova milenka“ má dóm silně
zřasený, bíle stříbrný. Faly jsou šeříkově lilavé s kávově hnědými hafty a spodničkově
nařasenými okraji. Kartáčky jsou rudě červené. Výška 90 cm, 3 větve, 8 poupat. Opravdu
zajímavé vybarvení.
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
I1565 DRAMATIC STYLE – Black 05 – ledově modrobílý dóm, faly jsou sametově
purpurově modré s červeně hnědými hafty a purpurově oranžovými velkými kartáčky.
Výška 1 metr. HM 2009.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I1566 DREAM TEAM – T.Johnson 07 – dóm je řepkově žlutý s bíle zeleným nádechem,
faly jsou středně žlutě zelené, světle oranžové kartáčky. Výška 90 cm. HM 2009.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I1441 DREAMING CLOWN – Muška 99 – dóm je hnědý s lilavým žilkováním, faly
jsou vanilkově žluté, bohatě kaštanově a lilavě plikátované, silně krajkované, kartáčky
hořčicové. Tmavě lila žlutá fancy plikáta! Světoznámý kultivar. Výška 90 cm.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I2584 DUSKY DREAM – Nejedlo 17 – dóm je ústřicově bílý, uzavřený a jemně zřasený.
Faly jsou levandulově modré, střed je bohatě fialově a modře mramorovaný až rozmytý,
hafty jsou fialkové, kartáčky oranžově červené. Velké květy, 3 větve, 8 poupat a výška 90 cm.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I0071 DUSKY CHALLENGER – Schreiner 86 – tmavě černě purpurový. Květy jsou
obrovské, velmi zvlněné, výborné substance. Skvělé větvení a vysoká násadba poupat.
Výška 1 metr. Dykesova medaile.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
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I1731 ENDLESS WALTZ

I2587 ETA CARIA
I2585 ELECTRIC MIST
I1890 EARLY GIRL – Schreiner 06 – středně žlutý self, pěkná substance a jemné
zřasení, pod tmavě zlatými kartáčky je krémová oblast. Výška 90 cm. HM 2008.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I0998 EBONY ANGEL – L.Johnson 01 – modravě purpurově černý, černé kartáčky,
kořeněně nasládlá vůně, pěkně zvlněný. HM´02.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I2585 ELECTRIC MIST – Nejedlo 17 – načechraný a pevný dóm je ledově bílý,
nařasené faly mají bílý základ s bohatým vistáriově modrým promelírováním, okraje
jsou sytější, tlusté velké kartáčky jsou svítivě oranžové. Sevřené, až čtyřnásobné větvení,
90 cm vysokých lodyh s p poupaty. Ideální pro řez. Elektrizující mlžný efekt!
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I2651 ELF RING – Nejedlo 2019 – základní barva podkladu květu je pastelově lososově
růžová. Dóm je nařasený, tuhý a uzavřený, ale s okénky nad kartáčky, tak jak velí módní trend,
a dá tak vyniknout i jinak vybarveným a zajímavě tvarovaným, chlupatými pysky zkrášlenými
bliznami. Rozpité faly jsou malinově žilkované s naondulovanými jednobarevnými okraji,
I2651 ELF RING kartáčky jsou rudé. Výška 1 metr, 3 větvení a 8 poupat. Naprostá paráda!
1 kus 150 Kč.
I1731 ENDLESS WALTZ – Blyth 07 – dóm je ledově bílý, nádherně zřasené faly jsou
pastelově levandulové, na okrajích světlejší, kontrastní oranžové kartáčky. Výška 90 cm.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I2587 ETA CARIA – Nejedlo 17 – květy této odrůdy na záhoně doslova září. Dóm
je krémově žlutý s jemnou lososově růžovou infúzí, faly jsou smetanově krémové
s mimózově žlutými okraji a chromově žlutými hafty protáhlými téměř až do poloviny
falů, kartáčky jsou žlutě oranžové. Květy mají nádhernou zřasenou formu a tuhé petály.
Výška 90 cm, 3-4 větvení, 8-10 poupat.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
I2769 ETCETERA – Black 14 – skvěle vybarvená ranější plikáta s béžově růžovým podkladě
se švestkově purpurovým plikátováním, mandarínkové kartáčky. Výška 90 cm. Zajímavá sorta!
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
I1684 EXPLICIT – Ghio 05 – zlatě žlutý dóm, černavě mahagonové faly se zlatými
paprsky okolo oranžových kartáčků. HM´07, AM´09. Kontrast!
I1890 EARLY GIRL 1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
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I2588 FAST ACCELERATION
I1006 FIERY FIGURE
I2588 FAST ACCELERATION – Nejedlo 17 – vysoký uzavřený dóm je fialově
a hnědě melírovaný na nepatrném okrově žlutém podkladě, faly jsou již klasickou
vínovou a mahagonovou plikátou na krémově žlutavém podkladě, kartáčky jsou
zázvorově zrzavé. Výška 120 cm.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
I1959 FEUDALISM – Ghio 08 – dóm je meruňkově tříslový, faly jsou rubínově až
kaštanově červené s černou texturou, kontrastní oranžové kartáčky. Výška 95 cm. HM‘11.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I1006 FIERY FIGURE – Innerst 00 – výrazně oranžový s oranžovými kartáčky, stále
jeden z nejlepších oranžáků současnosti.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I1877 FIESTA IN BLUE – Schreiner 02 – chrpově modrý self s bílými kartáčky
a velmi hrubě zvlněnými petály. Výška až 120 cm, 5 větvení, 15 poupat. Kvete tak po
celou sezónu. HM 2004. Perfektní sorta!
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I1734 FINE WINE – Schreiner 08 – purpurově vínový bitone, žluté kartáčky. Výška 94 cm. HM 2012.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I2892 FLAMES OF FIRE – Black 17 – dóm je rubínově červený, sametové faly jsou
třešňově černé se světle červeným lemováním. Pěkně nařasené květy, výška 1 metr.
Velmi pěkná červená novinka.
1 kus 160 Kč.
I1571 FLASH OF LIGHT – T.Johnson 08 – bílý dóm s modrým napuštěním, faly jsou
tmavě modré s velkým bílým zrcátkem pod svítivě zlatými kartáčky. Nádherná zvlněná
forma velmi vonných květů. Výška 90 cm. HM 2010.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I1226 FLORENTINE SILK – Keppel 05 – broskvově růžový dóm, levandulově růžové
zvlněné faly s šeříkovým lemováním, korálové a fialové kartáčky. Květy jsou načinčané
jak florentské hedvábí. HM´07, AM´09. Dykesova medaile 2012.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
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I1737 FREEDOM SONG

I1227 FORTUNATE SON
I2916 FOR YOU PLEASURE
I2916 FOR YOU PLEASURE – Black 17 – pro někoho jsou tmavší neglekty
barevně fádní, ale tato opravdu stojí zato. Dóm je středně modře fialový, faly temně
purpurově fialové s tenkými světlými okraji a se zářivými oranžově červenými kartáčky.
Nadýchaná forma zřasených květů. Výška 90 cm.
1 kus 150 Kč.
I1227 FORTUNATE SON – Schreiner 06 – po 40 letech šlechtění se podařilo přenést
geny botanického kosatce iris reichenbachii do krve tohoto kultivaru, aby se získal nový
odstín červené barvy s modrými kartáčky. Výška 95 cm. HM 2008, AM 2010.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
I1737 FREEDOM SONG – Schreiner 03 – klasická bílá a pomněnkově modrá plikáta
dokonalého tvaru, silné substance a nádherného zřasení. Výška 95 cm. Pěkné větvení
a velké množství poupat. HM 2006.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I2652 FRENCH HUSSAR – Nejedlo 2019 – načechraně zřasený dóm je ledově bílý
s jemně modravě rozpitými okraji. Jemně nařasené faly jsou bílé se 3 cm širokým černě
fialovým lemem a tenkým podélným žilkováním. Výška 95 cm, 3 větve, 8 poupat.
I2652 FRENCH HUSSAR 1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
I2760 FRIENDLY ADVICE – Keppel 12 – krémovš lila růžový blend s nádherně
nařasenými květy, karláčky jsou levandulově modré s meruňkovými konečky štětin.
Výška 1 metr. Opravdová nádhera.
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
I2653 FULL DRESS – Nejedlo 2019 – dóm je dužnatě broskvově růžový s tmavšími
krepovanými okraji. Faly jsou sytěji broskvové s velmi širokými, temně švestkově
purpurovými lemy, střed falů má tmavší žilkování okolo svítivě červených kartáčků.
Výška 110 cm, 3 větvení se 7-8 poupaty. Velmi zdravě roste, rychle se množí, proto tak
nižší introdukční cena. Nádherná kulatá forma moderních květů. Bohatě kvete.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
I2654 GALACTIC RUFFLED HALO – Nejedlo 2019 – opravdu velikánské květy mají
až 18 cm v průměru. Dóm je zrale citrónově žlutý, při bázi s bílou infúzí. Faly jsou bílé
s krémově žlutými žilkami a se sytě žlutými, velmi nařasenými až kanýrovanými okraji,
kartáčky jsou citrónově žluté. Mohutně roste až do výšky 110 cm, na silných stvolech se
3 větvemi je 8-9 květů. Velmi pěkná forma tuhých květů. Na záhonech doslova září.
1 kus 120 Kč.
I2760 FRIENDLY ADVICE
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104

I2655 GENTLE CAVALIER

I2656 GILDED ROBE
I2243 GLIMMER OF HOPE
I2655 GENTLE CAVALIER – Nejedlo 2019 – dóm je vápenně bílý, faly čistě bílé
s pomněnkově modrým lemem s tmavší vlásenkovou konturou. Velmi velké květy jsou
jemně nařasené. Výška 120 cm, 3 větve, 8 poupat. Majestátní!
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
I2656 GILDED ROBE – Nejedlo 2019 – šlehačkově bílý, při okrajích zlacený, lehce
rozevřený dóm dává vyniknout i pozlaceným pyskatým bliznám. Faly jsou u zlatých
kartáčků bílé s hnědým a zlatým mramorováním, dále přecházejí v hořcově modrou
zónu, která přes temně fialovou končí u burgundsky vínových okrajů, které mají jemnou
zlatou iluminaci. Krásně vybarvené květy. Výška 1 metr, 3 větvení a 9 poupat.
1 kus 120 Kč.
I2243 GLIMMER OF HOPE – T.Johnson 13 – broskvově oranžový dóm, broskvově
zřasené oranžové faly s hnědě červeným lemováním, kontrastní červené kartáčky. Výška
90 cm. HM 15. Moc hezká sorta.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
I1451 GLITERATTI – Blyth 01 – dóm je meruňkově oranžový, faly jsou rynglově
purpurová s 8 mm silnými béžovými lemy, kartáčky jsou pomerančově oranžové. Výška
90 cm. Populární kultivar.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I2770 GOOD MORNING SUNSHINE – T.Johnson 14 – pěkně vystavěný zřasený dóm
je zlatě žlutý, faly jsou purpurově fialové se zlatými, silně zřasenými okraji, mosazně
žluté kartáčky. Výška 85 cm. Nádherná odrůda.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
I2931 GOT THE PICTURE – Ghio 16 – dóm je šeříkově modrý, faly jsou světlejší
s růžovým nadechnutím a oranžovými kartáčky, bublinkové nařasení petálů. Výška 80 cm.
1 kus 150 Kč.
I1454 GOTHIC LORD – Blyth 07 – dóm je krémově bílý s ledově modrým
nádechem, faly jsou levandulové, ve středech tmavší, zlatě bronzové kartáčky. Semenáč
z Decadence. Výška 90 cm. Krásný druh.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I0772 GRACIOUS CURVES – Blyth 02 – dóm je čistě bílý, faly fuchsiově magentové
s bílým lemem, mandarínkové kartáčky.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I1019 GRAND METALLIC – Ernst 00 – jasně zlatožlutý dóm, faly jsou blend od
fialové do magenta, kovová textura. Super roste.
1 kus 50 Kč, 3/110 Kč.
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I2657 GYPSY HERO

I2591 GYPSY CLOWN
I2590 GREEN IDEA
I2590 GREEN IDEA – Nejedlo 17 – do našeho šlechtitelského programu je zahrnut
i vývoj irisů se zelenými květy a nejlépe s barevnými kartáčky. Zatím první generace
je nadějná, ale opravdu pěkné výsledky budou až ve třetích a vyšších generacích.
Tento šartresky zelený self s jemně nařasenými petály a oranžovými kartáčky je první
vlaštovkou. Výška 90 cm, 3-4 větve, 8-9 poupat.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
I2591 GYPSY CLOWN – Nejedlo 17 – dóm je lososově oranžový, kontrastní orchideově
purpurové faly se světlými nařasenými okraji a se světlým středem s bohatým, purpurově
hnědým mramorováním a kontrastním středovým šípem pod ohnivě červenými kartáčky.
Opravdový klaun. Výška 1 metr, až čtyřnásobné větvení s 8-10 poupaty.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I2657 GYPSY HERO – Nejedlo 2019 – veliké květy mají krémově bílý dóm
s polacenými okraji. Faly se středovou zlatou linkou jsou bílé s fialovým a hnědým
napuštěním, okraje jsou kávově hnědé, hafty jsou zlaté a kartáčky pomerančové. Výška
105 cm, 3 větvení, 7-8 poupat. Semenáč č.834 Super Hero x Gypsy Lord.
1 kus 120 Kč.
I2397 HAPPY HUGS I2397 HAPPY HUGS – Black 07 – velké krémově bílé nařasené květy mají máslově
žlutý nařasený lem falů. Výška 1 metr. Jemná vůně.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I1873 HEART OF GLASS – T.Johnson 07 – velmi pěkný zřasený broskvově růžový self
s modravým nádecham a bílou infúzí, kartáčky jsou oranžově růžové s bílými konci. Výška 80 cm.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I1747 HEAVEN‘S REPLY – Blyth 06 – čistě bílý dóm, levandulově modré faly, bílé
kartáčky se žlutými konečky, pěkně voní. Výška 1 metr.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I2793 HELLO DARLING – T.Johnson 14 – dóm je bílý s broskvovou infúzí, široké
faly jsou bílé s tmavě broskvovou infúzí s červeně hnědými linkami táhnoucími se od
oranžových kartáčků ke krémovým, silně nařaseným okrajům. Výška 90 cm. Krásně
voní. Skvělá novinka.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
I1749 HIGH CHAPARRAL – Schreiner 06 – dóm je žlutý, hnědé faly jsou narůžověle
lemovány, žlutě oranžové kartáčky. Výška 90 cm. HM 2008, AM 2010.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
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I2669 HUMOR INDIGO
I2394 HOLLY FIRE
I1661 HOLIDAY SPIRIT – Johnson 09 – krémová a oříškově hnědá, na falech
mahagonově zbarvená plikáta, zlaté kartáčky. Výška 90 cm. Z křížení Tangled Web X
Ring Around Rosie.
1 kus 50 Kč, 3/150 Kč.
I2394 HOLLY FIRE – Sutton 00 – Konec sezóny. Standardy bílé, tenké žluté střední
linie; styl, paže bílé; bílá, haftové se dotýkali žluté; ohnivě červená oranžová, bílá
základna na konci, bílý roh. Mesmerizer x Filoli.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I0782 HOLLYWOOD NIGHTS – Duncan 01 – černě purpurový, okolo kartáčků na
falech světlejší. Zvlněné až krepované okraje. První místo HM’03 v AM’05, Wister
medaile ’08. Špičkocá sorta!
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I1912 HONOURABLE LORD – Blyth 10 – levandulově modrý dóm, faly jsou fialově
černé se světlejší oblastí pod zářivě červenými kartáčky, květy jsou nádherně zřasené.
Výška 90 cm. Špičková odrůda. Super roste a bohatě kvete.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I1315 HOT SECRET – Blyth 04 – meruňkově zbarvený dóm, sytě růžově červené faly.
Široké navlněné květy. Vynikající bikolór. Kvete jako jeden z prvních a dokvétá jako
jeden z posledních! Paráda!
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I0901 HOT SPICED WINE – Schreiner 00 – vínově červený self, velice kvalitní
odrůda. HM´03.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I2796 HUCKLEBERRY SUNDAE – T.Johnson 14 – morušově červená plikáta, okraje
falů jsou téměř černé. Květy jsou silně zřasené s tuhou substancí. Květy příjemně voní.
Výška 92 cm. Parádní nkultivar.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
I2669 HUMOR INDIGO – Nejedlo 2019 – dóm je bílý s modravě nařasenými kraji, při
bázi s vanilkově žlutým napitím, které přechází až do haftů. Faly jsou bílé s velmi tmavě
indigově modrými až černými okraji, které jsou zevnitř šmolkově podmalované a jemně
tečkované. Výška až 120 cm, pevné stvoly se 3-4 větveními a 8-9 poupaty. Pampeliškové
kartáčky. Ačkoli vypadá jako plikáta, ve skutečnosti se jedná o non-plikátu.
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
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I0726 CHILD OF ROYALTY
I2790 CHARMED I AM SURE
I2775 HUSKY – Black 14 – tmavě lila šeříkový s indigově fialovou infúzí, karamelově
hnědé kartáčky. Nádherná zřasená tuhá forma květů. Výška 1 metr. Silně voní!
1 kus 70 Kč.3/160 Kč.
I2790 CHARMED I AM SURE – Black 14 – pomerančově krémový blend s růžově
oranžovým středem falů, sytě oranžové kartáčky. Výška 90 cm. Netradiční oranžová barva.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
I0422 CHASING RAINBOW – Hager 98 – dóm je lososově růžový s levandulovou infúzí,
faly jsou orchideově fialové, mandarínkově zbarvené kartáčky. Výška 90 cm. AM´02.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
I2658 CHERRY CHOUFFE – Nejedlo 2019 – dóm je lososově růžový, velmi pěkně
nařasený. Faly jsou orchideově purpurové s kouřově mosaznými nařasenými okraji,
hnědé mramorování okolo rudě červených kartáčků. Výška 1 metr, 3 větve, 8-9 poupat.
Pojmenován po vynikajícím belgickém třešňovém pivě, které barvou připomíná.
1 kus 120 Kč.
I2925 CHERRY PARFAIT – T.Johnson 17 – nařasený dóm se světle purpurově vínový
s tmavší nervaturou a lehce světlými okraji. Faly jsou tmavě kaštanově purpurové, excelentně
I2658 CHERRY CHOUFFE zřasené s jemným posypem okolo páleně oranžových kartáčků. Výška 90 cm. Parádní novinka.
1 kus 150 Kč.
I0726 CHILD OF ROYALTY – Ernst 01 – dóm je fialový s bílou infúzí, bílý střed falů
s červeně švestkovým postřikem a fialovým lemem. Zvláštní fancy plikáta, sourozenec
famózních Ring about Rosie, Carnival Ride a Whispering Spirit.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I2659 CHOCOLATE CAPPUCCINO – Nejedlo 2019 – perfektně vystavěný dóm
je mosazně žlutý, tmavě čokoládové faly mají až černou sametovou texturu a jemné
zvlnění, kartáčky jsou bronzové. Výška 90 cm, 3 větvení a 8 poupat. Pozdní odrůda.
Barevně velmi výrazná variegáta.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
I2592 CHOCOLATE PARTY – Nejedlo 17 – pěkně tvarovaný uzavřený dóm je
ametystově fialový hnědě plikátovaný na nepatrným žlutým podkladě, nařasené faly
mají vanilkově žlutý podklad s fialovými tečkami a čokoládově hnědým plikátováním,
kartáčky jsou hořce čokoládové. Také po čokoládě voní. Výška 110 cm, 3-4 větve s 8mi
poupaty. Novinka – digitální plikáta.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
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I2925 CHERRY PARFAIT
I2404 I GOTTA FEELING
I1358 I FEEL LUCKY – T.Johnson 06 – zřasené a načechrané květy jsou vínově purpurové
s námořnicky modrými kartáčky. Výstavní květní stvoly a velmi vitální vzrůst. HM´09.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I2404 I GOTTA FEELING – Blyth 11 – bílý zřasený dóm, velmi široké, extrémně nakadeřené
faly jsou levandulově fialové, jasně oranžové kartáčky. Výška 95 cm. Krásná sorta.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I2933 I LIKE PRETTY THINGS – všichni máme rádi pěkné věci. Dóm je šedě
šeříkový se stříbrnými okraji, faly jsou stříbřitě šeříkové se světle korálově růžovými
kartáčky. Vynikající substance silně nařasených květů. Výška 85 cm.
1 kus 150 Kč.
I2660 ICE BLUE WEB – Nejedlo 2019 – uzavřený a nařasený dóm je azurově modrý s jemným
bílým nasáknutím. Faly jsou čistě bílé s nařasenými chrpově modrými okraji a decentním
postřikem. Skvělou vlastností této odrůdy je její až 5-ti násobné větvení se 14-16 poupaty, takže
velmi dlouho a bohatě kvete po dobu 3 týdnů. Výška 92 cm. Velmi pěkná neglekta-plikáta.
1 kus 100 Kč.
I2300 ICE CAPADES – T.Johnson 08 – azurově modrý self s velmi zřaseným dómem.
Výška 95 cm. Kvete velmi pozdě a uzavírá sezónu květů velkokvětých irisů.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I0590 IN LOVE AGAIN – Keppel 04 – velmi zvlněné a krajkované květy jsou zvláštního andělíčkově
růžového odstínu se semišovou texturou a ibisově růžovými kartáčky. Výška 85 cm. HM’06.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I1470 IN STYLE – T.Johnson 06 – dóm je bílý se zelenou infúzí, zřasené faly jsou bílé
s citrónově žlutým přelivem, citrónové kartáčky. Výška 95 cm. Nejbohatěji kvetoucí
kosatec. Vynikající kvalita květů.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I2908 IN THE MOMENT – T.Johnson 17 – dóm je levandulově růžový, faly jsou
rovněž levandulově růžové s tmavší nervaturou, ale tmavšího a sytějšího tónu, kartáčky
jsou henna hnědé. Bublinkové zřasení. Výška 90 cm. Obzvláštní.
1 kus 150 Kč.
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I1757 IRISH CREAM

I1556 INK PATTERN
I2503 INCA PUZZLE
I2503 INCA PUZZLE – Nejedlo 14 – dóm je šeříkově modrý, uzavřený, tuhé a jemně zřasené
faly jsou švestkově purpurově modré s bílými paprsky okolo červených kartáčků. Výška 95 cm.
Pěkné větvení s 8-9 poupaty. Semenáč Thundering Ovation x Gypsy Lord. Velmi bohatě kvete.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I1556 INK PATTERN – T.Johnson 07 – čistě bílá a inkoustově modrá plikáty
s precizními stehovanými okraji jemně zřasených petálů. Výška 90 cm. HM 2009. HM
2011, Wisterova medaile 2013. Bohatě kvetoucí. Luxusní sorta.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
I1757 IRISH CREAM – Sutton 05 – stříbřitě bílý self s nazelenalou infúzí falů a nepatrnou
levandulovým nádechem dómu. Bublinkové zvlnění voňavých květů. Výška 95 cm.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I1043 TAKÉ MY HAND – Slošiar 19 – dóm je světlounce levandulový s chromově
žlutým lemováním, faly jsou sytě šeříkově levandulové se světlejšími okraji a tmavšími
hafty, kartáčky jsou světle oranžové. Výška 90 cm.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
I1339 ITALIAN VELVET I1339 ITALIAN VELVET – Keppel 06 – pěkně stavěný dóm je ametystově fialový, sametové
faly jsou černě vínové s karamelově hnědými kartáčky. Výška 90 cm. HM 2008, AM 2010.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I2594 JANTAR A MAHAGON – Nejedlo 17 – uzavřený kónický dóm je tlumeně
jantarově žlutý s tmavšími okraji, horní polovina falů je zlatá, tmavě protkaná,
dolní polovina falů má barvu portského vína. Velké, tlusté a výrazné kartáčky jsou
pomerančově oranžové. Příjemně voní.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I2687 JANTAROVÝ ŠPERK – Nejedlo 2019 – moderně nařasené květy mají pohledný
jantarově žlutý odstín. Střed falů má menší bílé zrcátko. Velké květy mají pevnou texturu
s hrubým zřasením. Kartáčky jsou citrónově žluté. Výška 90 cm, 3 větve, 8 poupat.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
I2661 JAZZ DANCE – Nejedlo 2019 – zřasený meruňkově oranžový dóm, faly jsou
sytě purpurové s okénkem barvy dómu a červenými kartáčky, krajkovaný lem je světlejší
s tmavší konturou. Výška 90 cm, 3 větve, 8 poupat. Semenáč č.511 Unhibited x Jazz Band.
1 kus 120 Kč.
I1043 TAKÉ MY HAND
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I2594 JANTAR A MAHAGON

I2629 JAZZ VIVA
I2805 JOVIALITY
I2629 JAZZ VIVA – Nejedlo 2018 – dóm je broskovově meruňkový, zřasený a pěkně
formovaný, kontrastní faly jsou orchideově purpurové s velkým karotkově červeným
kartáčkem, pod kterým je velká skvrna barvy dómu s purpurovým prožilkováním. Výška
85 cm, pěkné troj větvení s 8 poupaty.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
I2805 JOVIALITY – Keppel 12 – super žlutá amoena. Dóm je čistě bílý, faly
pampeliškově žluté, kartíčky tmavší. Výška 90 cm. Příjemně zřasená forma. Rodokmen
(Smiling Faces x Sea Power) X Tour De France. Paráda!
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
I1967 KISSES LIKE WINE – Kerr 05 – dóm je bílý s tenounkou žlutou ořízkou okrajů,
faly jsou tmavě červené s bílým poprachem okolo mandarínkových kartáčků. Plyšová
textura, tuhá zřasená substance. Výška 90 cm.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I2595 KONTRADMIRÁL – Nejedlo 17 – uzavřený dóm je ledově bílý, faly jsou
námořnicky modré s tmavší ořízkou nařasených lemů, střed lehce mramorovaný,
světlejší žilkovaná oblast okolo rumělkově červených tlustých kartáčků s plyšovou
texturou. Výška 90 cm, 3 větvení, 9 poupat.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
I2663 LAST LEGIONARY – Nejedlo 2019 – „Poslední legionář“ má světle třískově oříškový
dóm, faly jsou maceškově fialové s 1,5 cm silným světle levandulovým lemem, kontrastní
červené kartáčky. Velmi velké květy na pevných stvolech délky až 120 cm, 3 větvení s 8 poupaty.
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
I2715 LAVISH PRAISE – Nejedlo 2020 – Opulentní nabídka – zlatě žlutý, zřasený
a uzavřený dóm pěkného tvaru, faly jsou zlatě žluté se světlejším středem pod tlustými
oranžovými kartáčky, okraje falů jsou silně nařasené a kávově hnědě napuštěné. Na
záhoně doslova září. Výška 1 m.
1 kus 150 Kč.
I1768 LEMON CLOUD – Painter 08 – dóm je bílý s citrónovou infúzí, faly jsou svítivě
citrónově žluté s bílými okraji zřasených petálů a bílými paprsky pod bíle žlutými
kartáčky. Velmi jemná barevná kombinace. Výška 95 cm. HM 2010.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
I2664 LETNÍ ŠEŘÍK – Nejedlo 2019 – Summer Lilac – dvojtónový levandulově šeříkový
pastelový bitone. Dóm je krepově zřasený, při bázi s tmavší infúzí. Velmi zřasené faly jsou
lila se šeříkově zbarvenými kartáčky, v hrdle červené. Výška 95 cm, 3 větve, 8 poupat.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
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I1887 LIVING EASY

I2909 LIGHT OF DAY
I2906 LET S PLAY DRESS UP
I2906 LET S PLAY DRESS UP – Black 17 – dóm je chladně bílý s filigránským
fialově hnědým lemováním v horní části dómu a pozlacením ve spodní části, pysky
blizen jsou karamelově melírované. Horní třetina falů je bílá se švestkově purpurovým
žíháním a posypem, zbytek falů je pak pokryt celý, kartáčky jsou afrikáncově žluté. Exot
s pronikavou vůní. Výška 110 cm.
1 kus 170 Kč.
I2528 LEŽÁKY – Nejedlo 2015 – dóm je tříslově meruňkový, pěkně rozprostřené faly
jsou načervenale hnědé s kontrastními sytě oranžovými kartáčky. Celkově jsou květy
příjemně nařasené na pevných lodyhách 105 cm délky, 3-4 větve, 7-9 poupat.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I2909 LIGHT OF DAY – Black 17 – dóm je vápeně bílý s nazelenalým oparem,
faly jsou mléčné se žlutými hafty a nařasenými okraji, kartáčky jsou zlaté s fialovým
zakončením. Výška 90 cm. Unikátní!
1 kus 150 Kč.
I2907 LIGHTLY BUTTERED – Black 17 – dóm je růžový s jemnými, máslově
I2907 LIGHTLY BUTTERED žlutými kraji, faly jsou šartresky žluté s mandarínkově oranžovými kartáčky. Výška
1 metr. Nádherná pozdní odrůda.
1 kus 150 Kč.
I2768 LIMEWRANCE – Blyth 10 – dóm je opálově růžový, faly jsou světle šeříkově
růžové, ve středech světlejší, kartáčky svítivě oranžové. Nádherná zřasená forma
květů. Výška 90 cm. Vynikající kultivar!
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
I1054 LINDA‘S CHILD – Innerst 03 – bílý se zlatým úzkým lemem, červené kartáčky.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I1887 LIVING EASY – T.Johnson 08 – ledově bílý dóm s fialkovou infúzí, faly jsou
šeříkově levandulové s oranžovými kartáčky. Lehce zvlměný, výška 90 cm.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I0147 LOCAL COLOR – Keppel 96 – dóm je tmavě fialový, faly jsou černě fialové
s rumělkově červenými kartáčky. Zcela unikátní kombinace. 1. místo v hodnocení AM 2000.
Wisterova medaile 2002. Výška 1 metr. Bohatě kvete a vitálně roste. Tmavá báze listů.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
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I2528 LEŽÁKY

I2926 LOCOMOTION
I1480 LOOPTY LOO
I2926 LOCOMOTION – T.Johnson 17 – raná červená plikáta. Dóm je sytě malinově
červený, lehký žlutý podklad. Faly jsou krémové, směrem ke krajům nabírají mimózově
žlutý nádech, aby potom zcela přešly v červený lem včetně haftů. Sytě oranžové kartáčky
a úžasné zřasení jsou pak třešničkami na pomyslném dortu. Výška 95 cm. Perfektní větvení.
1 kus 180 Kč.
I1480 LOOPTY LOO – Black 08 – dóm je šeříkově levandulový se světlejšími okraji,
faly jsou tmavší šeříkové s tmavšími fialovými žilkami okolo žlutých kartáčků. Pěkná
zřasená forma květů. Výška 90 cm. HM 2010.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I2596 LOSOSOVÝ OBR – Nejedlo 17 – lososově oranžový blend s pěkně nařaseným
uzavřeným, růžově napuštěným dómem. Široké faly mají tmavší nervaturu, kartáčky
jsou karotkově červené. Tento kultivar je výjimečný nejenom barvou a svojí impozantní
výškou 120 cm, ale především velmi velkými až obřími květy, které jsou navíc podpořeny
silnou substancí – odolává slunci, větru a dešti. Lodyhy jsou tří větvové s 9 poupaty.
1 kus 120 Kč.
I2910 LOST EMOTION – T.Johnson 17 – silně nařasený dóm je bleďounce růžový, hrubě
nařasené faly jsou levandulově růžové s jemným chartreusky zeleně žlutým rozmytým
středem, kartáčky jsou světle modré, v hrdle oranžové. Výška 95 cm. Kouzelná sorta!
1 kus 150 Kč.
I2289 LUMARCO – Cayeux 06 – bledě růžový dóm, bílé faly s fialovým plikátovaným
lemováním, hnědé mramorované hafty a kontrastní korálově oranžové kartáčky.
Příjemně voní. Výška 85 cm.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I1484 MAGIC MASQUERADE – Black 08 – dóm je bledě perlově fialový s okrově
žlutým lemem, sametové faly jsou tmavě burgundsky vínové s bílou pavučinovou sítí,
zřasená krajkovaná forma květů. Výška 110 cm.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I2597 MAGNOLIA – Nejedlo 17 – dóm je světlounce šeříkový, téměř bílý, faly
jsou slézově purpurové se zřasenými okraji a jemnou broskvovou pikotáží, hafty jsou
purpurově hnědé, kartáčky páleně červené. Výška 110 cm, 3-4 větvení, 8-9 poupat,
tmavá báze listů. Pozdní odrůda. Vynikající nový typ amoeny.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
I1583 MAJESTIC RULER – Schreiner 07 – orchideově purpurový self se žlutými
kartáčky. Perfektní proporce silně zvlněných květů. Výška 90 cm. HM‘10.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
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I2649 MANGO FRESH

I2666 MALINOVÉ BEZÉ
I2921 MARGIN CALL
I1021 MAKING MEMORIES – Black 05 – dóm je korálově purpurový se zlatou
infúzí, faly jsou kouřově růžové, kartáčky červené. Výška 105 cm.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I2666 MALINOVÉ BEZÉ – Nejedlo 2019 – Raspberry Bezé – pojmenován po
oblíbeném dezertu šlechtitelů irisů. Velmi zřasený dóm je broskvově růžový. Faly jsou
rovněž broskvově růžové s výrazným malinovým napuštěním a kontrastní žilnatou
kresbou a světlým lemem. Květy jsou středně velké se silnou substancí a elegantním
nařasením a také neobvyklým vybarvením s karamelově oranžovými kartáčky. Výška
105 cm. Nádherná novinka.
1 kus 150 Kč.
I2667 MALÍŘOVA PALETA – Nejedlo 2019 – Painter’s Palette – kanárkově žlutý
uzavřený dóm má broskvově růžovou infúzi, navlněné faly mají mimózově žlutý
podklad s nasáklými, magnóliově purpurovými okraji s světlejším lemem a tmavší
nervaturou. Signálně červené kartáčky podtrhují celkový pastelový vzhled. Výška 110
cm, 3 větvení a až 10 poupat.
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
I2940 MARBLE STATUE I2649 MANGO FRESH – Slošiar 2019 – jemně mangově oranžový blend. Dóm je
sytě páleně oranžový s krásně nařasenými okraji petálů. Faly jsou krepově zřasené
s páleně oranžově rudými kartáčky. Unikátní oranžový odstín! Výška 95 cm, 3 větve,
8-9 poupat. Ranější.
1 kus 100 Kč.
I1247 MANGO ENTREE – Blyth 97 – silně zvlněné květy mají zvláštní meruňkově
medový tón oranžové barvy, temně oranžové kartáčky.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I2940 MARBLE STATUE – Black 17 – dóm je teple bílý, velni nařasený s jemnou
zelinkavou infúzí. Faly jsou rovněž skvěle nařasené se zelenou nervaturou, tlumeně
žlutými hafty a zelenými kartáčky. Výška 110 cm. Tuhá skulptura budí dojem, že květy
jsou vytesané z mramoru. Parádní kultivar.
1 kus 150 Kč.
I2921 MARGIN CALL – Keppel 16 – další keppelovka s neortodoxním plakátováním.
Dóm je světle okrově chromový. Faly jsou ústřicově bílé s jemným levandulovým posypem
pood světle žlutými kartáčky, vnější lemování je temně purpurově fialové, vnitřní lem je
šeříkově modrý. Výška 90 cm. Další překvapení od přítele Keith Keppela – Plicata Man.
I2667 MALÍŘOVA PALETA 1 kus 150 Kč.
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I0922 MASTER COMMANDER
I2896 MASTER OF DISGUISE
I2894 MARRY THE NIGHT – T.Johnson 17 – sesterský semenáč k Locomotion –
tentokráte v astrově fialovém a čistě bílém odstínu, kartáčky jsou oranžové. Výška 85
cm. Vysoce hodnocená plikáta.
1 kus 150 Kč.
I0922 MASTER COMMANDER – Nejedlo 08 – meruňkově zbarvený dóm velmi
čistého odstínu, faly jsou meruňkově oranžové s magentovým stříkáním a melírováním,
mandarínkové kartáčky. Široká zvlněná forma květů velmi dobré substance, 3 větve,
8 poupat. Křížení
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I2896 MASTER OF DISGUISE – Black 11 – dómem je tmavě vínová a bílá plakáta,
faly jsou bílé se žlutým přelivem s červeně hnědým plikátováním okrajů a potečkováním
prostoru okolo nich. Výška 92 cm. Velmi neortodoxní plikáta!
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
I1060 MASTERY – Blyth 01 – dóm je čistě medově žlutohnědý, faly jsou rubínově
červenohnědé se žlutohnědě béžovým okrajem, velmi široká forma navlněných květů. AM´05.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I2598 MEDITACE – Nejedlo 17 – pěkně uzavřený dóm je šedavě modrý, tmavší modré
faly mají výraznou nervaturu, nařasené okraje jsou stříbřitě modré, vztyčené kartáčky jsou
sytě oranžové. Výška 90 cm, 3 větve, 8 poupat. Příjemná uklidňující barevná kombinace.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I2668 MEDOVÝ KRYSTAL – Nejedlo 2019 – pěkně tvarovaný, zřasený a uzavřený
dóm je světle chromově žlutý s tmavě chromově žlutými žilkami. Faly jsou medově
zlaté s jemně nařasenými, chromově žlutými okraji. Kartáčky jsou afrikánově oranžové.
Výška 90 cm, 3 větve, 7-8 poupat. Vitálně roste.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
I1061 MEN IN BLACK – Lauer 98 – černě purpurový self, prominentní hořčicově
zbarvené kartáčky. HM´00. Muži v černém.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I1486 MERCHANT MARINE – Keppel 07 – chrpově modrý self s nádhernou texturou
a silnou substancí petálů. Výška 1 metr. HM 2009. Z Křížení tří špičkových kosatců –
Yaquina Blue x (Sea Power x Rippling River). Barva!
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
I1249 MIAMI BEACH – Keppel 05 – zlatě žlutý self se světlejší oblastí pod svítivě
červenými, velmi kontrastními kartáčky. Super větvení, vysoká násadba poupat a tmavá
báze listů. Výška 1 metr. HM 2006, AM 2008. Nádhera!
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
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I2804 MIDNIGHT VELVET

I2778 MIMOSA
I0157 MIDNIGHT OIL
I0157 MIDNIGHT OIL – Keppel 98 – dóm je matně černý, faly sametově černé, lehce
zvlněné. Fantasticky černý. Výška 95 cm, velmi ceněný – 2. místo v hodnocení za rok 2002!
HM 2000, AM 2002. Černý jak půlnoční olej, i když správně je to název hudební skupiny.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I2804 MIDNIGHT VELVET – T.Johnson 14 – velmi zřasená klasická, purpurově
fialová plikáta, praženě oříškové kartáčky. Výška 85 cm. Vynikající sorta!
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
I0813 MILK ON APRICOTS – Niswonger 00 – nádherná meruňková amoena,
oranžové kartáčky. HM´04.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
I2778 MIMOSA – Sutton 11 – světle orientálně růžový döm, faly jsou bílé s jemnou
oranžovou infúzí, tmavě mandarínkové kartáčky, pěkně nařasené petály. Výška 90 cm.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
I1251 MOBY GRAPE – Lauer 98 – ostružinově burgundský self s vůní vinných hroznů,
I0813 MILK ON APRICOTS pomerančové kartáčky. HM´00.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I1667 MODERN WOMAN – Johnson 05 – reverzní bitone s modře orchideově
zbarveným dómem a se světlejšími, orchideově růžovými faly, kartáčky jsou
mandarínkově oranžové s bílými konce. Výška 110 cm. Květy jsou nádherně zřasené
se silnou substancí. HM 2008.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I2599 MOJITO – Nejedlo 17 – dóm je vápeně bílý s nazelenalou základnou, faly jsou
bledě levandulové se zeleným lemováním okrajů a s tmavě zelenými mramorovanými hafty,
kartáčky jsou mosazně bronzové. Výška 1 metr, 4 větve s 11-12 poupaty. Barevně unikátní!
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I2670 MOONLIGHT PARFAIT – Nejedlo 2019 – nařasený dóm je čistě bílý,
horizontálně směrované, velmi zřasené faly jsou bílé s dvojitými hořcově modrými
a obláčkově modravými lemem, středy falů jsou tečkované a kartáčky pampeliškové.
Mohutný vzrůst až 120 cm, klasické větvení a 8 poupat.
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.

I1668 MURDERY MYSTERY
I1254 MORNING SUNRISE
I1254 MORNING SUNRISE – T.Johnson 05 – bílý s jasně až ostře žlutými hafty, okraji
petálů a kartáčky, lehká levandulová infúze hrubě zvlněných květů.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I1963 MULBERRY MAGIC – Blyth 10 – dóm je sytě šeříkový, faly jsou také sytě
šeříkové s tmavším purpurovým žilkováním, kartáčky jsou světle oranžové mezi bíle
vybarvenou oblastí. Výška 90 cm.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I1668 MURDERY MYSTERY – Black 10 – metalově purpurový self s mosazně
hnědými kartáčky. Výška 1 metr.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I2600 NEBESKÁ BRÁNA – Nejedlo 17 – bublinkově nařasená revezní neglekta
s blankytně modrým uzavřeným dómem s chrpově modrou základnou, faly jsou světle
šeříkově modré, kartáčky modré se žlutými konečky. Výška 90 cm, pěkné větvení
s 9 poupaty. Nejlepší ve své barevné třídě. Favorit Dr. Leonarda Rýznara.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
I2555 NEPTUN – Nejedlo 2016 – zřasený dóm je námořnicky modrý, faly jsou levandulově
šedé, nařasené okraje jsou lemovány okrově hnědou barvou. Výška 90 cm, pěkné větvení,
velký počet poupat. Celkově jsou květy postříkány šmolkově modrou. Bizarní novinka.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I2601 NIRVANA – Nejedlo 17 – marcipánově růžový self s levandulově modrými kartáčky,
v hrdle oranžovými. Květy jsou jemně nařasené, 3-4 větvení s 9 poupaty. Výška 95 cm.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
I1889 NOBLE POET – Blyth 07 – okrově žlutý dóm, faly jsou typu blend – růžově, purpurově
a jantarově míchané, kartáčky skořicově zlaté. Výborná substance navlněných květů.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I1909 OH SO YUMMY – Black 07 – broskvově meruňkový self s červenými kartáčky,
Výška 90 cm. Tuhé a zřasené květy.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
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I2671 ORANGE MINT

I1072 OBSIDIAN
I2632 OREGON GIRL
I2632 OREGON GIRL – Nejedlo 2018 – velmi moderní tvar květů meruňkově
lososovým dómem, faly jsou světle meruňkové s kouřově levandulovým lemováním.
Vynikající konzistence silně nařasených květů s ohnivě červenými kartáčky. Výška
1 metr, 4 větvení s 10 poupaty.
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
I1072 OBSIDIAN – M.Smith 02 – naprosto černý self s ledově bílými konci tmavě
fialových kartáčků. Nádherná černá barva. HM´04, AM´06.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I2017 OKAPI POPPY – Kasperek 04 – dóm je šeříkově růžový, faly jsou ametystově
fialové, lehce krajkované, kartáčky jsou oranžové. Výška 90 cm.HM 2006, AM 2008.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I2801 OIL PAINTING – Ghio 13 – světle oranžový blend s páleně oranžovými okraji
a červeně mandarínkovými kartáčky. Vynikající forma květů, substance a zkadeření.
Výška 1 metr. HM 2015, AM 2017. Vynikající!
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
I1837 WINTEREST – Schreiner 06 – bohatě kvetoucí bílý self se žlutými kartáčky.
I2017 OKAPI POPPY Výška 105 cm. Dokáže kvést velmi dlouho.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I2602 ORANGE EXPRESS – Nejedlo 17 – Orange Emperor od Leonarda Rýznara je
neoranžovější kosatec na světě. Je však nižší s ne úplně ideálním větvením. Odrůda Autumn
Riesling má zase parametry opačné, oranžová barva však nicmoc. Z křížení bylo vybráno přes
10 nadějných oranžových semenáčů pro další šlechtění s jasným cílem – sytě pomerančově
červené květy. Orange Express je sytě pomerančově oranžový self s červenými kartáčky,
výškou 90 cm se 3 větvemi a 8-9 poupaty. Semenáč č.251 Orange Emperor x Autumn Riesling.
1 kus 120 Kč.
I2671 ORANGE MINT – Nejedlo 2019 – meruňkově oranžový self s pěkně nařasenými
petály, svítivě oranžově červené kartáčky s fialově hnědým žíháním. Výška 110 cm,
3-4 větvení, 10 poupat. Na záhonech doslova svítí.
1 kus 150 Kč.
I2301 OUT TO LUNCH – Blyth 07 – dóm je bílý s jemným růžovým nadechnutím, faly
jsou šampaňsky béžové s tenkými světlými lemy, kartáčky jsou páleně červené. Výška
1 metr. Silně a příjemně voní.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I1837 WINTEREST

I2602 ORANGE EXPRESS

I2898 PATH TO HEAVEN
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I2309 OXFORD COUNTESS
I1671 PADDED SHOULDERS
I2309 OXFORD COUNTESS – Blyth 08 – dóm je růžový s meruňkovou příměsí,
faly jsou míchaně růžově purpurové s 2 cm silným nařaseným lemováním barvy dómu,
kartáčky jsou mandarínkové. Výška 105 cm. Silná pižmová vůně.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
I1671 PADDED SHOULDERS – Black 05 – dóm je bílý, při bázi s broskvově růžovou
infúzí, zvlněné faly jsou krémově bílé s postranními meruňkově oranžovými, značně
prodlouženými hafty, svítivě oranžové kartáčky. Prostě originální vybarvení. HM 2008,
AM 2010. Výška 1 metr. Parádní!
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
I1323 PALACE SYMPHONY – Blyth 06 – magentově burgundsky vínový blend,
purpurově bronzové kartáčky. Stále parádní!
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I2895 PALE SUNLIGHT – Black 17 – dóm je bledě žlutý, faly bílé se světle žlutým
lemováním. Co však dělá z tohoto kultivaru naprostou špičku? To je jeho vynikající
zřasení květů. Výška 1 metr. Super!
1 kus 180 Kč.
I2724 PANČAVA – Nejedlo 2020 – je pravostranným krkonošským přítokem Labe a je
proslavena 148 metrů vysokým Pančavským vodopádem. Dóm tohoto kultivaru je bílý,
nařasené okraje jsou modře napuštěné, výrazná okénka ukazují i napuštěné chocholky
blizen. Faly jsou hořcově modré se silně nařasenými okraji, kartáčky jsou sytě žluté nad
bílými zrcátky. Tmavá báze listoví, výška 1 metr, 3 větve, 8-9 poupat.
1 kus 80 Kč, 2/210 Kč.
I2672 PARADISE VALLEY – Nejedlo 2019 – dóm je stříbřitě bílý s levandulovou
infúzí, ve spojnici s faly žlutý. Faly jsou portsky vínové až fialové s méně patrným
vnějším i vnitřním borůvkově modrým přechodem a s tmavou okrajovou konturkou.
Střed falů je bílý s tmavým žilkováním, mramorované hafty jsou mahagonově hnědé,
kartáčky tmavě šafránově oranžové. Výška 1 metr, 3 větve, 8 poupat.
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
I2898 PATH TO HEAVEN – Ohio 16 – velmi pěkný dóm je pastelově růžový, faly jsou
krémově růžové s fuchsiově růžově fialovým lemováním, kartáčky jsou červené. Výška
1 metr. Velmi kontrastní a zřasené květy!
1 kus 160 Kč.
I1087 PAUL BLACK – T.Johnson 03 – středně až tmavě purpurově modrý, oranžově
červené kartáčky, nádherný. 1. místo HM´05, 1. místo v AM´07, Wisterova medaile 2009.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
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I2405 PEGGY SUE

I2674 PEARL IN PARADISE
I2673 PEARL IN HEAVEN
I2673 PEARL IN HEAVEN – Nejedlo 2019 – křídově bílý self. Květy jsou velmi
velké s uzavřeným zřaseným dómem, navlněná faly skvěle doplňují tlusté a výrazné
pomerančově oranžové kartáčky. Výška 105 cm, 3-4 větvení, 9 poupat. Pevné stvoly.
Semenáč Brilliant Idea x Wedding Dress.
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
I2674 PEARL IN PARADISE – Nejedlo 2019 – zřasený a uzavřený dóm je bílý,
rovněž faly jsou bílé, ale stříbřitou infúzí, mají pomněnkově modrý melírovaný, jemně
zřasený lem s tmavší konturou. Kartáčky jsou pampeliškově oranžové, hafty hnědě
mramorované. Výška 1 metr, 3-5 větvení, 9-12 poupat.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
I2405 PEGGY SUE – Lauer 06 – cukrově růžový self, mandarínkové kartáčky, jemné
zřasení a výrazná příjemná vůně. Výška 88 cm. HM 06, AM 08. Pěkná sorta.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I1972 PEP REALLY – Ghio 08 – lumináta plikáta, bílý podklad s brusinkově vínovým
I1972 PEP REALLY pískováním na falech. HM‘10
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I2727 PERSIAN BALLET – Nejedlo 2020 – ze široka zřasený dóm je kombinovaný –
s pastelově růžovým základem a krémově růžovými okraji. Široké faly jsou krémově růžové
v základu se širokými levandulovými, efektně nařasenými okraji, celá plocha je protkána
žilkami, kartáčky jsou oranžově červené. Výška 95 cm, 3 větve, 9 poupat. Nádherná sorta!
1 kus 150 Kč.
I0091 PETE‘S FAVOURITE – Nejedlo 2017 – dóm je pastelově levandulový, navlněný
a nádherně vystavěný. Okrouhlé faly jsou sytě orchideově purpurové s bílým tygrováním
okolo rubínově červených kartáčků. Nudherná dokonalá okrouhlá forma květů. Z křízení
Versailles x Dinner Talk.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
I0837 PIANO MAN – Miller 01 – dóm je šeříkově lilavý s výraznou nervaturou, faly
jsou sametově purpurové, navlněné, okolo bronzových kartáčků paprskovitě bíle žíhané.
Velmi zdravě roste. HM´03.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I2727 PERSIAN BALLET

I1803 POODLE PARADE

I0838 PICASSO MOON
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I0091 PETE‘S FAVOURITE

I1588 PICCADILLY CIRCUS
I2783 PINCH OF NUTMEG
I0838 PICASSO MOON – Schreiner 00 – zářivě čistě žlutý self včetně kartáčků
s lehkým nakadeřením květů. Bohatě kvete, až 12 poupat v trijitých suknicích! Výška
přes 1 metr. HM´04.
1 kus 52 Kč, 3/140 Kč.
I1588 PICCADILLY CIRCUS – Sutton 03 – základ dómu je bílý s fialovou infúzí
a výraznou nervaturou, okraje jsou tříslově hnědé, faly jsou bílé se silně tmavě
vybarveným žilkováním, žlutě purpurové kartáčky. Výška 85 cm. HM 2006. Kuriózní
cirkusácké vybarvení!
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I2783 PINCH OF NUTMEG – Black 14 – jemně broskvově meruňkový základ
a slézově purpurové plikátování. Výška 1 metr. Velmi neortodoxní plikáta.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
I2792 PLATINUM JUBILEE – Ghio 13 – dóm je jemňounce fialový s růžovou infúzí,
faly jsou tmavší modře fialové, kartáčky jsou mandarínkově oranžové. Výška 90 cm.
Jemně zřasené květy mají nádhernou platinově lesklou texturu. Velmi raná odrůda,
opakuje květenství.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
I1326 POET‘S RHYME – Keppel 06 – reverzní neglekta s tmavě fialovým dómem
a středně modrými faly. Nádhera!
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I1803 POODLE PARADE – Black 10 – broskvově růžový self s bělavou oblastí okolo
korálově růžových kartáčků, výrazná růžová nervatúra a broskvové hafty. Výška 1 metr.
HM 2012. Nádherná krajkovaná sorta. Paráda!
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
I1095 PORTRAIT OF LOVE – Niswonger 00 – nádherně růžový self, oranžové kartáčky.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
I1688 PRESENTATION – T.Johnson 05 – dóm je zeleně krémově bílý, zvlněný
a pevný, faly jsou světlejší, krémově bílé se zelenými hafty, kartáčky jsou žlutě oranžové.
Výška 110 cm. Vynikající reverzní bitone.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I2802 PUMPKIN PIE ALA MODE – T.Johnson 14 – bílý uzavřený dóm, temně
dýňově oranžové faly, červené kartáčky. Výška 105 cm. Vynikající oranžová amoena!
1 kus 150 Kč.

I2802 PUMPKIN PIE ALA MODE

I1688 PRESENTATION

121

I2792 PLATINUM JUBILEE

I1095 PORTRAIT OF LOVE

I1326 POET‘S RHYME

I0837 PIANO MAN

lukonbulbs@mybox.cz

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

I1507 PURPLE SERENADE

I1591 RAGING TIDE
I2676 PURPLE BROCADE
I2676 PURPLE BROCADE – Nejedlo 2019 – světle levandulově šeříkový dóm je
uzavřený, po okrajích zřasený a na vrcholu krajkovaný, má tmavší nervaturu a infúzi při
základně. Faly jsou ametystově purpurově fialové, kartáčky jsou šeříkové, v hrdle světle
červené. Kvete později a dlouho. Výška 95 cm, 3 větve a 8 poupat.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
I1506 PURPLE RITZ – Painter 03 – sytě fialově purpurový self, široká a zvlněná forma
květů. Výška 90 cm. HM 2005.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I1507 PURPLE SERENADE – Schreiner 05 – královsky purpurový self s maximální
substancí silně zřasených a velmi velkých květů, vysoký počet poupat na 1 metr vysokém
stvolu se 4 větvemi. HM 2007.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I1100 QUEEN´S CIRCLE – Kerr 00 – plikáta-amoena. Dóm je čistě bílý, faly bílé
s hořcově modrým lemem a červenými kartáčky. AM’04, WM’06, Dykesova medaile ’07.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I2604 QUO VADIS – Nejedlo 17 – křídově bílý uzavřený dóm, faly jsou šeříkově levandulové
I1100 QUEEN´S CIRCLE s bílým lemem, skořicovými hafty a kontrastními rudými kartáčky. Impozantní výška 110 cm,
4 větvení, 9 poupat. Květy jsou jemně nařasené a celkově velmi příjemné na pohled.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
I2730 RAGING HORSE – Nejedlo 2020 – Divoký kůň – jemně zřasený dóm s okénky
je tříslově žlutý s kouřovými okraji, velmi pěkného tvaru. Faly jsou fialově levandulové
s celoobvodovým čokoládově hnědým lemováním, u haftů pak bíle mramorované,
kartáčky jsou světle oranžové. Velmi bohatě kvete a výborně roste. Výška 1 metr,
3 větvení, 7-8 poupat. Barevně velmi zajímavý.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
I1591 RAGING TIDE – Keppel 07 – dóm je čistě modrý s tmavšími okraji, je pevný
a nařasený. Faly jsou středně fialově modré a velmi zřasené ve stylu Sea of Power, ze
kterého pochází. Žluté kartáčky, výška 1 metr.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I1032 RAINING CATS AND DOGS – Black 14 – dóm je zlatě žlutý, faly mají bílý
podklad švestkově červené plikátování. Výška 90 cm. Zvlášní!
1 Kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I1506 PURPLE RITZ

I2730 RAGING HORSE

I1032 RAINING CATS AND DOGS
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I1807 RARER THAN RUBIES
I0352 RETURN ADDRESS
I1508 RAPTOR RED – Schreiner 08 – dóm je sytě červený, faly jsou vínově červené, kartáčky
jsou červené s hořčicově zbarvenými konci. Výška 90 cm. Nejlépe rostoucí červený kosatec.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I1807 RARER THAN RUBIES – Blyth 08 – dóm je světlejší vínově burgundský,
faly jsou zrale burgundsky červené se sametovou texturou a krajkovou substancí,
mandarínkové karáčky. Výška 1 metr. Z křížení Decadence X Ocelot.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
I2678 RECKLESS DESIGN – Nejedlo 2019 – dóm je šartresky zelený s jemně
krepovou texturou a výrazným třpytivým diamantovým poprachem. Faly jsou bílé
s rozmytým krémově žlutým nádechem ve středech, které jsou purpurově a modře
stříkané a tečkované, na velmi pěkně zřasených okrajích přechází do burgundsky
hnědého odstínu. Kartáčky jsou kurkumově žluté. Výška 95 cm, 3 větvení, 8-9 poupat.
Reckless Design – je termín pro krajinnou architekturu, která je známá pro své
evokativní a provokativní projekty. Evokativní fancy pliláta.
1 kus 120 Kč.
I1379 RED HAWK – Schreiner 95 – tmavě granátově červený self s velmi pěkně
zřasenými petály, v hrdle okrový nádech, kartáčky bronzově červené. Vylepšení odrůdy
Play With Fire. HM’97.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I1104 RED HOT LOVER – Schreiner 03 – kaštanově červený self, lehce navlněné
okraje falů, z křížení Warrior King x Chief Quinaby.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I1934 REPERTOIRE – T.Johnson 11 – dóm je zeleně žlutý, u základny s fialovou
infúzí; faly jsou pastelově fialové se zlatě fialovými hafty a precizně vyvedenou, tříslově
zlatou ohrádkou, kartáčky jsou světle oranžově žluté. Výška 90 cm. Atraktivní sorta.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I0352 RETURN ADDRESS – Ghio 00 – dóm je oranžový, faly jsou bílé se sytě
oranžovým lemem, oranžové kartáčky. Výška 85 cm. HM´02.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
I1106 RIDE THE TIGER – Lauer 02 – stříbrně šedý se žlutozeleným lemem, výrazný
zelený efekt, modré kartáčky. HM´04.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
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I1109 RUSTLE OF SPRING

I2905 ROYSTON RUBIES
I2395 ROMANTICO
I2395 ROMANTICO – Blyth 11 – čistě bílý, dóm vzpřímený a silně zřasený. Faly
mají levandulově šeříkové lemování, silně zřasené a překládané, kontrastní kartáčky jsou
jasně červené. Výška 85 cm. Vynikající sorta!
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
I2905 ROYSTON RUBIES – Cordes 17 – dóm je slézově červený, faly tmavě rubínově
červené s jemnou černou texturou, páleně červené kartáčky s levandulovou bází. Pěkný
tvar nařasených květů. Výška 85 cm. Přínos do červených kosatců!
1 kus 150 Kč.
I1108 RUNAWAY ROMANCE – Meek 03 – dóm je růžově pinkový, faly jsou trochu
světlejší, skořicově růžové kartáčky, fantastická stavba a hrubé zvlnění.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I1937 RUSSIAN VIOLET – Keppel 10 – šeříkově fialové, nádherně zřasené květy
se silnou substancí; střed falů je světlejší, kartáčky jsou šedavě růžové. Výška 90 cm.
Kvalitní kultivar neotřelého barevného odstínu.
I1937 RUSSIAN VIOLET 1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I1109 RUSTLE OF SPRING – Grosvenor 00 – růžově tříslový až růžově hnědý bitone,
svítivé mandarínkové kartáčky, unikátní barva. Výška 90 cm.
1 kus 50 Kč, 3/130 Kč.
I1520 SAFARI SUNSET – Blyth 02 – dóm je terakotově pálený, faly jsou terakotově
glazované, signálně červené kartáčky. Výška 1 metr. Vzácná sorta.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
I2605 SARGASOVÉ MOŘE – Nejedlo 17 – dóm je platinově namodralý se zelenou
nervaturou, široké faly jsou platinově levandulové se zelenými žilkami a zeleně tónovanými,
jemně nařasenými okraji, kartáčky jsou zeleně hořčicové na lilavém podkladě. Výška 95
cm, 3 větve, 8-9 poupat. Sice smutná barevná kombinace, ale zato zcela výjimečná.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
I1268 SATURN – T.Johnson 05 – dóm má barvu červené řepy, sametové faly jsou
třešňově černé, ohnivé kartáčky. Vynikající substance nařasených květů. HM´07.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
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I2018 SILK ROAD
I1269 SECRET RITES
I0503 SEA POWER
I1893 SCATTERBRAIN – T.Johnson 08 – dóm je bílý, zlatě lemovaný, faly jsou bílé
s rubínově červeným žebrováním, žlutým nádechem a lemováním zřasených petálů.
Výška 105 cm. HM 2010, AM 2012.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I0503 SEA POWER – Keppel 99 – chrpově modrý, faly tmavším odstínu se světlejším
okrajem, silně zřasený. Super! 1. místo v AM´03, WM´05, Dykesova medaile 2006.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I1269 SECRET RITES – Keppel 05 – šedě zelený dóm je bohatě fialově napitý, zlatě
zelené faly mají zlaté nařasené okraje a oranžové kartáčky, vynikající substance, výška
1 metr. HM 2007, AM 2010.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I1815 SHADOWS OF NIGHT – Tasco 06 – sytě tmavě purpurově fialový self se
sametově černou texturou, silným zřasením a pevnou substancí. Výška 110 cm. HM 2008.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I1816 SHE´S ALL THAT – Ernst 01 – dóm je sytě tmavě růžový, faly jsou světlejší s viditelnou
nervatúrou, mandarínkové kartáčky. Skvěle zřasené květy. Výška 90 cm. Kvalitní růžák.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I1118 SHE´S SWEET – Blyth 03 – dóm je pastelově světle modrý, faly jsou krémově
stříbřitě modré, citrónové kartáčky.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I2018 SILK ROAD – Keppel 08 – zeleně žlutě laděný dóm, faly jsou modře fialové, chromově
zluté kartáčky. Výčka 105 cm, váborné větvené. HM 2010, AM 2012. Vysoce hodnocený!
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I2607 SKYFLASH – Nejedlo 17 – až 110 cm vysoké stvoly nesou velké, silně zřasené
květy s azurově modrými dómy a ledově modrými faly se svítivě červenými kartáčky.
Okvětní lísky jsou tmavě protkány. Pěkné větvení, 9 poupat.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
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I2608 SMOKE PARTY

I1869 SMOKE AND THUNDER
I2680 SMILING CLOWN
I2680 SMILING CLOWN – Nejedlo 2019 – zřasený sněhově bílý dóm, faly jsou
krémové s velkými, čistě zlatě žlutými hafty zasahující až do jedné třetiny, dominatní,
klaunovsky červený kartáček. Květy mají voskovou substanci a třpytivou texturu. Výška
90 cm, 3 větvení s až 9 poupaty. Na záhonech upoutá na první pohled.
1 kus 150 Kč.
I1869 SMOKE AND THUNDER – Blyth 07 – míchaný šampaňsky medově hnědý dóm
s lehnou fialovou infúzí, faly typu blend jsou světle červeně fialové a šampaňské se silně
zřaseným 1 cm silnými šedě kouřovými okraji, kartáčky jsou páleně oranžové, Výška 1 metr.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I2608 SMOKE PARTY – Nejedlo 17 – zřasený a pěkně vystavěný dóm je kouřově
šedý s fialovou infúzí a okrovými okraji, faly jsou krémově šedé, hafty mosazně žluté,
kartáčky jsou hořčicové. Moderní forma nařasených květů na pevných stvolech 90 cm
délky, 3-4 větve s 10-11 poupaty. Bizarní raná sorta.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I2912 SMOKY DUSK – Keppel 17 – velmi zajímavě blend z barev tmavých vinných
hroznů s limetkově žlutými kartáčky hrubě nařasenými petály. Výška 1 metr. Unikátní!
I2912 SMOKY DUSK Opravdový kouřový soumrak.
1 kus 160 Kč.
I2798 SOFT WHISPER – Black 14 – bleďounce fialový dóm, faly jsou bílé a
nazelenalým nádechem s kontrastními, tmavě oranžovými kartáčky. Výška 80 cm.
Něžná kombinace.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
I1867 SOME LIKE IT HOT – Black 07 – „Někdo to rád horký“ – dóm je oříškově broskvový
s purpurovou infúzí, faly jsou tmavě vínové s tenkou broskvovou ořízkou okrajů pěkně
zřasených petálů, tmavě purpurová žebra na tříslově broskvovém základě, tmavě oranžové
kartáčky, sametová textura. Výška 85 cm. HM 2009, AM 2011. Dělá menší sazenice.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I1689 SORDID LIVES – T.Johnson 09 – bílý dóm, bílé faly jsou bohatě plikátované
žlutě a magentově růžově, jemně nařasené okraje jsou tříslově žluté.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I2800 SPENDTHRIFT – Keppel 12 – dóm je tříslově meruňkový, faly mají stejný
podklad s bohatým purpurovým přelivem. Výška 90 cm. Zajímavá lumináta.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
I2798 SOFT WHISPER

I1867 SOME LIKE IT HOT
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I2800 SPENDTHRIFT

I1532 SPICED LEMON
I1827 STAYING ALIVE
I1532 SPICED LEMON – Johnson 06 – dóm je mosazně zlatý s lehkým, zázvorově
hnědým plikátováním, faly stejné, ale se silnějšími znaky, zázvorově hnědé kartáčky.
HM 2008. Výška 1 metr.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I1969 SPRING MADNESS – T.Johnson 09 – obzvláštní plikáta amoena; dóm je bílý se
žlutou infúzí, faly jsou bílé se žlutým překrytím a tmavě hnědým žíháním, nařasené bílé
okraje, kartáčky jsou oranžové. Výška 90 cm. HM‘12.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I1827 STAYING ALIVE – Lauer 08 – dóm je růžově orchideový, načechrané faly jsou bílé
v základu se šeříkově purpurovým plikátováním, páleně oranžové kartáčky. Výška 85 cm.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I1828 SUGAR COATED – Schreiner 06 – velmi zvláštní odstín bílé s modravě
narůžovělým přelivem – v překladu Cukrová poleva, kartáčky jsou levandulově modré,
květy mají voskovitou texturu a jsou nádherně zřasené a krajkované. Výška 1 metr. HM
2008. Jak cukrová poleva.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I2681 SUMMER NOSTALGIE – Nejedlo 2019 – zřasený a uzavřený dóm je medově
zlatý s tmavšími žilkami. Faly jsou světle tříslově béžové se skořicovým a purpurovým
plikátováním, kartáčky jsou oranžově rezavé, Výška 90 cm, 9 poupat. 3 větvení. Velmi
bohatě kvete. Pěkná fancy pliláta – variegáta.
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
I1136 SUNNY AFTERNOON – Schreiner 01 – zářivě žlutý self výborné substance, až
trojité puky, 12 květů na stvolu. Zářivá barva!
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I1535 SUNSHINE LADY – Moores 05 – dóm je bílý, při otevření se žlutým lemováním,
faly jsou žluté s bílými hafty a středovou částí, tlusté mosazně žluté kartáčky. Pěkně
zřasená forma květů. Výška 90 cm.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I0644 SUSPICION – Keppel 99 – dóm je krémový, napuštěný fialovou, faly světle žluté
s tmavším okrajem a hafty. HM’01.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
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I2393 TAKE FIVE

I2682 SWEET NUGGAT
I1141 SWEET GEISHA
I1141 SWEET GEISHA – Blyth 04 – mléčně levandulový s tmavší nervaturou, na
falech okolo skořicově hnědých kartáčků purpurová oblast s bílým paprskovitým
rozstřikem. Hrubá substance neuvěřitelně zvlněných květů. Absolutní špička!
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
I2682 SWEET NUGGAT – Nejedlo 2019 – jemně zřasený a uzavřený dóm je slámově
žlutý, navlněné faly jsou barevně promíchané – švestkově fialové, nugátově hnědé a
slámově žluté se světle tříslově hnědým celoobvodovým lemováním, kartáčky jsou
okrově oranžové. Výška 110 cm, 3 větvení, 9 poupat. Barevně unikátní!
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
I2393 TAKE FIVE – Schreiner 05 – kvete brzo, a protože má mnoho poupat kvete
postupně 3 týdny. Klasická modrá plikáta. Výška 105 cm.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I1277 TEAM SPIRIT – Keppel 05 – světle levandulově modrý dóm, faly jsou sametově
tmavě purpurové s bílým postřikem okolo haftů, rudé kartáčky. Robustní vzhled,
elegantně nařasené květy a silná substance. Výška 90 cm. HM 2007.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I2683 TEMNÝ RYTÍŘ I2683 TEMNÝ RYTÍŘ – Nejedlo 2019 – Dark Knight – tuhý dóm je stříbřitě šedý
s chromově žlutou infúzí a namodralými nařasenými okraji. Faly jsou světle ametystově
fialové, mramorované hafty a navlněné okraje jsou kontrastně temně fialově hnědé,
kartáčky jsou hořčicově zbarvené. Výška 1 metr, 4 větvení s 10 poupaty.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
I2609 TEQUILA A GRENADINA – Nejedlo 17 – exotický kultivar na první pohled.
Dóm je okrově žlutý, pevný a uzavřený, horní polovina falů je sytě chromově žlutá
s tmavou nervaturou, spodní část falů se zřasenými okraji je temně grenadinově vínová,
kartáčky jsou hořčicově vybarvené. Výška 1 metr, 9 poupat a 3 větve. Je stejně super
jako známý koktejlový drink tequila a grenadina!
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
I2913 THOSE VIOLET EYES – T.Johnson 17 – dóm je levandulově růžový, faly jsou světlejší
a jsou vyšperkované levandulově modrými kartáčky. Výška 92 cm. Fantastický bitone!
1 kus 200 Kč.
I2306 TIME SHIFT – Blyth 08 – dóm je světle šeříkově modrý, faly jsou sytě
purpurově fialové s levandulovými okraji a středem okolo červených kartáčků. Výška
90 cm. Silně voní!
I2306 TIME SHIFT 1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
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I1277 TEAM SPIRIT

I2308 TOMCAT
I1153 TOUR DE FRANCE
I2308 TOMCAT – Lauer 05 – dóm je bílý, na žebrech růžový, faly jsou krémově,
růžově a jemně purpurově míchané, kartáčky jsou plamenně oranžové. Pěkná zvlněná
forma květů. Výška 95 cm. HM 2007, AM 2009. Populární v USA.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I1153 TOUR DE FRANCE – Keppel 04 – famózní a zároveň nejtmavší žlutá amoena,
dóm je čistě bílý, faly jsou temně zlatě žluté až medově žluté, pěkně zvlněné. Perfektní
odrůda, která má v krvi skvělý Overjoyed a Romantic Evening. HM´06, AM´08. Paráda!
1 kus 50 Kč, 3/150 Kč.
I1154 TRADE SECRET – Keppel 03 – citrónově šartresky nazelenalý dóm, při
bázi kouřově astrový, okraje tmavší, příjemně nařasený. Pěkný „“zelený““ kosatec s
načervenalými hořčicově zbarvenými kartáčky. HM´05, AM´08.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I1155 TREASURED – Ghio 04 – alabastrově růžový self v pastelovém provedení. Korálově
zbarvené kartáčky s levandulovými špičkami, veliké květy s velmi uzavřeným dómem,
filigránsky zvlněné. Výška 110 cm, monumentální! HM´06, AM´08. Osobní favorit.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I2610 TRICOLORE – Nejedlo 17 – pěkně vystavěný dóm je ledově bílý, faly mají
kontrastní vybarvení – bílé s kobaltově modrými okraji a ohnivými kartáčky. Výška 95
cm, ideální větvení s 9 poupaty. Semenáč č.61 Brilliant Idea x Gypsy Lord.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
I2684 TRIGONOMETRY – Nejedlo 2019 – uzavřený dóm je ledově bledě modrý, faly jsou
sytě fialové, směrem k okrajům purpurové, světle šeříkově levandulové okraje. Svítivě červené
kartáčky. Květy mají výbornou substanci a pěkné zřasení. Výška 1 metr, 3 větve, 8 poupat.
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
I2791 TRIPPLE DIP – Black 14 – dóm je krémový s bohatou máslově žlutou infúzí,
faly jsou tmavě purpurové, při okrajích světlejší. Celkově jsou květy příjemně zřasené a
nádherně voní. Výška 85 cm. Zajímavá variegata.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
I2290 TROPICAL GARDEN – Mego 08 – velmi dlouho kvetoucí variegáta s jasně
chromově žlutým dómem a se sametovými, třešňově vínovými faly, kartáčky jsou zlaté.
Zřasená a voní. Velmi populární slovenská sorta v USA.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
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I2917 TROPICAL MOOD

I2937 TRUE PATRIOT
I2636 TROPICANA FIZZ
I2636 TROPICANA FIZZ – Nejedlo 18 – moderní variegata s okrově broskovým dómem,
mahagonově purpurové faly mají okolo oranžově červených kartáčků bílý poprach, jemně
nařasené faly mají tenounkou růžovou pikotáž. Výška 95 cm, 3 větvení s 8-9 poupaty.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
I2917 TROPICAL MOOD – Mego 17 – dóm je meruňkově oranžový, falyx jsou
červeně purpurové s menší meruňkovou zónou s nervaturou pod červenými kartáčky.
Výška 90 cm. Velmi příjemně nařasené květy. Pochází z Gypsy Lord.
1 kus 150 Kč.
I2937 TRUE PATRIOT – Mego 17 – dóm je ledově bílý s jemnou modravou infúzí,
tuhý a pěkně zřasený. Elegantně nařasené faly jsou francouzsky modré s velkými,
karotkově červenými kartáčky po odrůdě Gypsy Lord. Velké, dokonale tvarované květy.
Výška 95 cm. Skvost!
1 kus 150 Kč.
I2795 TRUMPED – Burseen 08 – dóm je bílý se šafránovou infúzí, faly typu blend
jsou švestkově purpurové s rozmytými nařasenými okraji, silně viditelné protáhlé hafty
rozdělené černě fialovým středovým pruhem od rezavých kartáčků. Výška 90 cm. HM
2012, AM 2014. Exotica!
I2795 TRUMPED 1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I2797 VANILLA BERRY – Sutton 10 – dóm je meruňkově mandlový s fialově
červenou infúzí, faly jsou červeně fialové s růžově purpurovým lemováním, kartáčky
jsou oranžové. Skvělá a nadýchaná forma zřasených květů. Výška 90 cm.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
I1195 VENETIAN GLASS – Keppel 03 – pasteově mléčně pinkový s modrým
podtónem, studeně bílé kartáčky, lehce krepovavá substance. AM´07. Benátské sklo.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I2924 VINTAGE PORT – M.Smith 13 – vínově červený self – typ vína klaret. Hnědé
kartáčky a pěkné nařasení petálů. Výška 980 cm. Velmi pěkný kultivar.
1 kus 140 Kč.
I2789 WATER WALTZ – T.Johnson 14 – nádherný nebesky modrý self s excelentním
zřasením. Výška 92 cm. Z křížení Merchant Marine x Abiqua Falls. Super!
1 kus 110 Kč, 3/300 Kč.
I2803 WATERLINE – Keppel 12 – ledově modré květy, v dómu tmavší modrá infúze,
okraje falů jsou vistáriově modře lemovany, pěkné kartáčky jsou světle červené. Výška
95 cm. Opravdu pěkný kultivar.
I2797 VANILLA BERRY 1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
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I2685 WHISPERING DESIRE
I2803 WATERLINE
I2685 WHISPERING DESIRE – Nejedlo 2019 – velmi zřasený a uzavřený dóm je
světle oranžový až lososově meruňkový, faly mají stejný barevný základ s bohatým
purpurově mahagonovým pruhováním, nařasené okraje jsou zlatě meruňkové, kartáčky
jsou červené. Výška 110 cm, 3 větvení a 9 poupat. Úžasná sorta! Semenáč (Center Line
x Whispering Spirit) X Tiger Expert. Typ plikáta – variegáta.
1 kus 120 Kč.
I0913 WHISPERING SPIRIT – Ernst 01 – dóm je bílý se zlatým lemem, faly bílé,
bohatě purpurově tečkované a žíhané, žlutě lemované. Fantastická fancy plikáta. AM’05.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I1163 WHO‘S A TOFF – Blyth 04 – dóm je magentově purpurový, faly jsou svítivější
do červena s burgundsky černým přelivem pod páleně oranžovými kartáčky. Semenáč z
Who´s Your Daddy x Ocelot.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
I2781 WHY BY NORMAL – T.Johnson 14 – květy nemají dóm, jeho místo zastávají
bílé pyskaté blizny se zlatým lemováním. Zato falů je šest! Jsou hoččicově oranžové
s bílými fláky. Kdyby neměly květy zázvorově hnědě zbarvené kartáčky, vypadaly by
jako květy japonských kosatců. Výška 90 vm. Fakt unikátní!!
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
I0914 WINTRY SKY – Keppel 02 – dóm je středně fialově modrý, faly jsou ledově bílé,
precizně zvlněné. Nádherné provedení reverzní amoeny-neglekty. AM’06.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I2613 VOX – Nejedlo 17 – známý hit od ABBY dal jméno této opravdu neobyčejné
odrůdě. Dóm je meruňkově lososový, nařasený, uzavřený, pěkně stavěný. Okrouhle
široké moderní faly jsou bohatě orchideově a vínově melírované na světle meruňkovém
pozadí, kontrastní červeně oranžové kartáčky. Výška 95 cm, 3 větvení, 9 puků. Opravdu
vynikající forma i vybarvení květů.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I0000 KOLEKCE VELKOKVĚTÝCH – každý kus jiný druh, 10 kusů 300 Kč, 20/500 Kč.
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TYGŘÍ KOSATCE

I0889 KING TUSH

Jsou velmi zvláštně vybarvené kosatce, kdy základní barva květů je tmavá se světlým
stříkáním a žíháním nebo světlá s tmavou kresbou. Jsou i druhy, kde toto barevné přerušení
je kombinováno. Poslední dobou, díky šlechtitelskému úspěchu amerického pěstitele
Kasperka, mají tyto kultivary kosatců i moderní formu květů a vyšší násadbu poupat.
I1197 BABOON BOTTOM – Kasperek 94 – středně růžový až starorůžový s nepravidelným světlým žíháním, mandarínkové kartáčky. AM’98, KM‘02.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I2409 BREAKING POINT – Sutton 07 – krémový, hnědě nasáklý dóm, faly jsou
fialové s kaštanovou nervaturou a nepravidelným bílým pocákáním, žluté kartáčky
přecházející do fialových tykadel. Výška 85 cm. Kvete později a na podzim opakuje
často květenství. Tygří kosatec s tykadly!!
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
I1168 BROKEN PATTERN – Black 04 – středně modrý bitone s tmavě purpurově
I0655 GNU BLUES
fialovým stříkáním, mosazné kartáčky. Výška 1 metr. HM’06.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
I0655 GNU BLUES – Kasperek 94 – středně fialově modrý s tmavším modrofialovým
žíháním. AM’98.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I0399 GRAPE SNAKEZ – Kasperek 99 – vínově šeříkový, bíle stříkaný. HM’01. Dělá
menší sazenice, ale pěkně z nich kvete.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I1169 HYENASYCLE – Kasperek 98 – dóm je světle oranžově růžový, faly tmavší do
růžova, šedě krémové a vínově purpurové stříkání, tmavě oranžové kartáčky. HM’00.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I0889 KING TUSH – Kasperek 97 – dóm je středně růžový, faly tmavší s nepravidelným
krémovým, purpurovým a světle růžovým stříkáním, velmi tmavé, červeně hnědé
kartáčky. HM’99.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.

I1975 MILLENNIUM FALCON
I1175 ZIGGY
I1170 KINKAJOU SHREW – Kasperek 00 – vínově fialově červený bitone, faly i dóm
jsou bíle stříkané. HM´02, AM´06.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
I0656 MARIA TORMENA – Ensminger 86 – floksově růžový dóm, faly tmavší,
šeříkově růžové, výrazně bíle a purpurově stříkané. HM´89, AM´93.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I1975 MILLENNIUM FALCON – Kasperek 98 – vistáriově modrý dóm, fialově
modré faly se stříbřitě bílými stříkanci, kartáčky jsou světle oranžové. Výška 95 cm.
AM‘04, Wisterova medaile 2008.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I1500 PEEKABOO ZEBU – Kasperek 05 – světle červeně purpurový, bíle flekatý dóm,
faly jsou sytě purpurově fialové s výrazným bílým postřikem, svítivé mandarínkové
kartáčky. Výška 90 cm. HM 2007.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
I1521 SALAMANDER SAL – Kasperek 01 – lososově růžový, faly jsou bíle stříkané s
kontrastními červenými kartáčky. Růžový tygřík!
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
I2799 SPLATTER MATTER – Painter 10 – macečkově fialové květy s velkým
množstvým dost nepravidelných bílých stříkanců. Výška 90 cm. Výrazná kořenitá
vůně. Excelentní sorta.
1 kus 120 Kč.
I0657 TOUCAN TANGO – Kasperek 00 – tříslově hnědý, na okrajích petálů tmavší,
dóm i faly jsou vínově purpurově a ametystově fialově stříkané. Vysoký robustní
kosatec. HM’02.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I1175 ZIGGY – Keyser 00 – dóm je slámově žlutý, kaštanově červené faly jsou bíle
stříkané a pocákané, oranžové kartáčky. HM’02.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
I2998 KOLEKCE TYGŘÍCH – 5 kusů 150 Kč, každý kus jiný druh.
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I1177 AS YOU WERE

I0691 ARMS WIDE OPEN
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I0381 ALL AFLUTTER

KOSATCE VESMÍRNÉHO VĚKU

Jsou to velkokvěté, intermediální nebo v poslední době i zakrslé formy kartáčkových
kosatců, které mají protažené kartáčky do různých tvarů – rohů, parůžků, parohů,
tykadel, bambulí či lžiček v délce několika milimetrů až centimetrů , často jsou
pestře vybarveny, odlišně než kartáčky, ze kterých vyrůstají.
I0381 ALL AFLUTTER – Byers 94 – čistě bílý, červeně oranžové kartáčky, které jsou
prodlouženy do fialově modrých tykadel. HM’96.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I0691 ARMS WIDE OPEN – Lauer 01 – chrpově modrý, u kartáčků světlejší, krásně
prodloužené, kobaltově modré kartáčky. HM´91.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I1177 AS YOU WERE – Stahly 01 – světle a tmavě orientálně růžový bitone, ohnivě
červené kartáčky přecházejí ve světletší až bělavé rozvětvené konce.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I2915 FLOATING FEATHER – Mego 17 – dóm je drážďansky žlutý, faly jsou modře
fialové s okrově žlutým podbarvením a s dlouhými a širšími modře levandulovými tykadly
I2915 FLOATING FEATHER s koncovými kanýry – takové menší parohy. Výška 105 cm. Originální vesmířan!
1 kus 150 Kč.
I1184 IRON EAGLE – Sutton 00 – dóm je vybělený, faly jsou světle šedé, mosazné
kartáčky přechází do fialových tykadel. HM´04.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I1390 LORI SUZANNE – Matheny 93 – šampansky bledě růžový self, kartáčky jsou v
hrdle červené, dlouze protažené do světle růžových tykadel.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I1844 MAGIC LAMP – Tono Mego 09 – zlatě žlutý dóm, tmavě mahagonově červené a
zřasené faly jsou mramorované se sametovou texturou a krémově žlutými lemy, kartáčky
jsou žluté s červenými tykadly.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I2939 MIND CHANGER – Miller 17 – středně korálově růžový self velmi nařasený
s tmavě korálově červenými kartáčky přecházejících do špičatých rohů. Výška 80 cm.
Naprosto unikátní sorta!
1 kus 150 Kč.

I1489 MIST ARISING
I1292 POWER POINT
I1489 MIST ARISING – Blyth 08 – dóm je šampaňsky tříslově citrónově krémový s
levandulovou infúzí, faly jsou levandulové s velkými zlatě okrovými hafty, oranžové kartáčky
jsou zakončené 3 cm dlouhými rohy. Načechraně zřasená forma květů. Výška 90 cm.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I2897 POINT OF INTEREST – Tono Mego 17 – dóm je ostře žlutý, tuhý a zřasený,
faly jsou pastelově levandulové se zlatým olemováním a ozdobené vzpřímenými, fialově
levandulovými tykadly. Výška 95 cm. Další Tonův majstrštik!
1 kus 120 Kč.
I1292 POWER POINT – T.Johnson 05 – bledě levandulově růžový bitone,
mandarínkově zbarvené kartáčky jsou zakončené fialovými tykadly, nádherně zřasené
faly. Výška 110 cm. HM 2007, AM 2009.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I1596 STEEPLES – T. Johnson 07 – mléčně bílý dóm je při základně namodralý,
zřasené faly jsou mléčně namodralé s tmavšími růžovými hafty a zrzavě oranžovými
kartáčky, které jsou protaženy do 3 cm dlouhých rohů. Výška 90 cm.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
I1597 STING ME – Nichols 03 – kaštanově hnědá plikáta na zlatě žlutém podkladě,
bohatě pískovaná, světle oranžové kartáčky s 1,5 cm dlouhými rohy. Výška 90 cm.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I2077 SWOOSH – L. Miller 12 – dóm je světle korálově růžový, faly jsou bleďounce
růžové, protáhlé vousaté kartáčky jsou bílé a garnátově rudé. Kořeněná vůně. Výška
75 cm. HM 15.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
I0239 THORNBIRD – Byers 89 – dóm okrově žlutý, faly zelenavě olivově hnědé,
tmavě hnědé kartáčky prodloužené do tykadel. Dykesova medaile 1997. Výška 95 cm.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I2999 KOLEKCE TYKADLOVÝCH – 5 kusů 200 Kč - každý kus jiný druh.
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I3101 DEEP MY EYES

I3042 BIRGIT
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I3037 BATIK

OBRUBOVÉ – VELKOKVĚTÉ, NIŽŠÍ KOSATCE

Jsou vítanou meziskupinou, která kvete zároveň s kosatci velkokvětými, s květy stejně velkými,
ale na kratších lodyhách délky 60-70 cm. Rostliny dělají kompaktní trsy, které se hodí na okraje
a obruby vyšších záhonových partií. Odtud též jejich další častý název – obrubové kosatce.
I3037 BATIK – Ensminger 85 – bílý, purpurově tygrovaný. Výška 65 cm. HM 1988,
AM 1990, Knowltonova Medaile 1992.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I3042 BIRGIT – Nejedlo 2016 – dóm je čistě bílý, faly jsou bílé, bohatě žlutě, purpurově a hnědě
plikátované, kartáčky jsou oranžové se žlutým zakončením. Výška 70 cm. Fancy plikáta.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I3101 DEEP MY EYES – Slošiar 18 – světle fialový dóm, faly jsou indigově fialové se
světlejším fialovým lemováním. Výška 75 cm.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I3078 FANFARELLA – Nejedlo 2019 – dóm je lososový, faly jsou červeně vínové, květy
jsou příjemně zřasené. Typická variegata. Výška 75 cm, 2-3 větvení se 7-8 poupaty.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
I3100 FLEECE AS WHITE – Black 05 – teple bílý self s báriově žlutými kartáčky.
Výška 65 cm. Super roste a bohatě kvete. 2005. HM 2007, AM 2009, Knowltownova
medaile 2011. Bílý koberec květů!
I3078 FANFARELLA 1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I3062 FORTE FORTISSIMO – Nejedlo 17 – zaklenutý dóm je světle lososově meruňkový,
faly jsou maceškově purpurové s jemně naondulovanými okraji, meruňkově broskvová centrální
oblast pod tlustými, ohnivě oranžově rudými kartáčky. Výška do 80 cm. Skvělý barevný efekt!
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
I3083 GIRL IN PARIS – Black 16 – dóm je čistě růžový, faly krémově žluté, korálově červené
kartáčky. Květy jsou nádherně zřasené s vynikající substancí. Výborné větvení, výška 70 cm. Favorit!
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I3038 IMBROGLIO – Keppel 08 – šeříkově fialový self s orchideově růžovým
nádechem a korálově růžovými kartáčky, pevné uchycení tuhých, nádherně zřasených
květů. Výška 68 cm. HM 2010.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
I3082 LADY OF THE NIGHT – Black 08 – královsky purpurový self se sametovou texturou,
faly jsou téměř černé s kontrastními zlatě žlutými kartáčky. Výška 70 cm. HM 2010, AM 2012.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
I3080 LEMON CANDY – Nejedlo 2019 – čistě bílé velmi pěkně zřasené květy
s kontrastními, ostře citrónově žlutými hafty, pampeliškově zlaté kartáčky. Výška 78 cm,
2 větvení, 6 poupat. Semenáč č.877 (Morning Sunrise x Conjurating Cat) x Candy Store.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
I3100 FLEECE AS WHITE I3031 LYRIQUE – Blyth 96 – silně substancované květy jsou šeříkově modré
s kontrastním a velkým burgundsky vínovým okem, kartáčky bronzové. Výška 50 cm.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
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I3080 LEMON CANDY
I3064 MAGNUM OPUS – Nejedlo 17 – nařasený dóm je pastelově růžový typu blend, faly jsou
pastelově šeříkově levandulové se zářivě červenými kartáčky. Naprosto unikátní vybarvení!
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I3032 MAUI DAWN – Aitken 00 – dóm je levandulově modrý, faly jsou téměř bílé,
kartáčky bílé. Výška 65 cm. HM´02.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
I3065 ORAKULUM – Nejedlo 17 – dóm je světle oranžový s lososovou infúzí, faly
mají stejný podklad s dvojitou pikotáží okrajů – burgundsky vínové a kávově hnědé,
rovněž střed je těmito barvami protkán. Výška do 80 cm.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I3025 ORANGE POP – Lauer 98 – zvlněný oranžový self, oranžové kartáčky, 1. místo
v AM´02, KM´04.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
I3066 ROYAL HARLEQUIN – Nejedlo 17 – dóm je bílý, faly jsou fialové jako fialky
s bílou mramorovanou oblastí pod červenými kartáčky. Výška 75 cm, 3-4 větve, 8-9 poupat.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I3081 SWISS PANSY – Nejedlo 2019 – velké květy mají ledově bílý dóm s krepově
nařasenými okraji. Okrouhlé faly mají bílý, výrazně žilkovaný střed, který je chrpově
modře lemovaný, postupně přechází v silný, maceškově fialový lem.
1 kus 100 Kč.
I3000 KOLEKCE OBRUBOVÝCH – každý kus jiný druh, 5/150 Kč, 10/280 Kč.
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I3617 ARIANNA

I3673 ALLITERATION
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I3727 AEOLIUS

INTERMEDIÁLNÍ KOSATCE

Jsou kříženci nízkých a vysokých kultivarů, svojí výškou jsou určeny na kraje záhonů
i obruby. Hodí se skvěle k řezu, 5-6 poupat, výška 50-60 cm. Na našem trhu jsou málo známé,
v USA vysoce populární. Každoročně obdrží nejlepší intermediální iris Sassovu medaili. Sází
se na slunná stanoviště asi 30 cm od sebe. Jsou plně aklimatizované a naše zimy snáší zcela bez
problémů. Po 3-4 letech se přesazují.
I3727 AEOLIUS – M.Smith 12 – dóm je šedě modře šeříkový, pastelově modře šeříkové faly jsou
jemně nařasené s oranžovými kartáčky s jemnými purpurovými hafty. Květy sladce voní. Je až
neskutečné jak je tento druh mrazuodolný odolný, zdravý a jak dlouho kvete. Fantastická odrůda
pro rychlé zaplnění záhonů. Favorit!
1 kus 20 Kč, 3/50 Kč.
I3673 ALLITERATION – Black 06 – broskvově růžový blend s nádherně kontrastními červenými
kartáčky. Výška 70 cm. Parádní sorta!
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
I3617 ARIANNA – Blyth 03 – dóm je meruňkový, faly jsou v horní části broskvově růžové, ve
spodní meruňkové, kartáčky jsou lososově růžové.
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč.
I3718 BETWEEN JOBS – L.Miller 14 – dóm je kouřově purpurově plikátovaný na krémovém
podkladě, faly jsou mahagonově plikátované na zlatě žlutém pozadí, páleně oranžové kartáčky.
I3718 BETWEEN JOBS Příjemně voní. Výška 60 cm. HM 2017. Unikátní!
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
I3902 BLACK COMEDY – Black 17 – dóm je tmavě černě fialový, faly jsou sametově černé,
kartáčky napuštěné střední oranžovou, mírná sladká vůně. Výška 70 cm. Novinka.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
I3719 BROKEN PROMISE – Keppel 14 – dóm je rozmytě kremžský hořčicový, faly jsou
krémově žluté bohatě tečkované, okraje jsou silně hnědě a lilavě lemované. Nádherná forma
moderní plikáty. Výška 50 cm.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
I3715 CAT IN THE HAT – Black 09 – pozdně kvetoucí malinově růžová plikáta na 2/3 petálů,
oranžové kartáčky. Silně voní. Výška 70 cm. HM 11, AM 14.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
I3901 CRAZY OVER YOU – Black 17 – dóm je burgundsky vínový, faly jsou sametově třešňově
černé, v hrdle krémově pískované, kartáčky sytě oranžové. Výška 60 cm. Novinka.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč
I3623 DELIRIUM – Smith 01 – dóm kouřově žlutý, faly červeně purpurové, zlatě žlutá lumináta.
HM´03, AM´05, Sassova medaile ´07.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
I3602 DEVIL‘S PLAYGROUND – Blyth 00 – dóm je burgundsky vínový. Faly jsou krémové
I3902 BLACK COMEDY s lehkým meruňkovým přelivem a kontrastním fialově purpurovým plikátováním. Červené
kartáčky, výška 65 cm.
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč.
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I3602 DEVIL‘S PLAYGROUND
I3546 ORANGE PETALS
I3717 DOG AND POWY SHOW – Black 13 – bohatá máslově žlutá a červeně hnědá plikáta,
střed falů je tečkován, kartáčky jsou zázvorově hnědé. Výška 70 cm. HM 15. Až tři větvení, velký
počet poupat, bohatě a především dlouho kvete. Parádní sorta.
1 kus 25 Kč, 3/65 Kč.
I3603 FLYING CIRCUS – Keppel 04 – světle lososový dóm, bílé faly jsou bohatě červeně fialově
a magentově tečkované a čárkované. HM´07.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
I3683 FORGED IN FIRE – Black 07 – dóm je řepově červený, faly jsou tmavě řepově červené, kartáčky
oranžové, květy vonné s nadýchanou strukturou. Výška 65 cm. Vynikající dvojtónovka. Super nákvět.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
I3537 LONGING – Blyth 95 – lososově hnědě meruňkový blend s nepatrnou fialovou infúzí.
Kartáčky jsou oranžové, z poloviny lila.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
I3608 MING – Smith 97 – citrónově žlutý dóm, faly jsou trochu světlejší s krémovým středem.
Výška 70 cm. HM´00, AM´04, Sass Medal´08. Mohutně nakvítá!
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč.
I3693 MISFIT – T.Johnson 06 – růžově fialová a zlatě žlutá plikáta s tmavšími okraji petálů a se
zlatými kartáčky. Výška 65 cm. Klasika.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
I3544 NECTAR – Keppel 90 – dóm je matně slámově žlutý, faly nažloutlé, lehce žíhané a stříkané,
okolo tlumeně oranžových kartáčků světlejší. Výška 58 cm. Excelentní plikáta. Cena kvality.
1 kus 20 Kč, 3/50 Kč.
I3546 ORANGE PETALS – Niswonger 91 – dóm je jasně světle oranžový. Faly jsou oranžové
s červenými kartáčky. Výška 65 cm. Čestné uznání.
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč.
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I3683 FORGED IN FIRE

I4341 AMUSING

I3709 PERSNICKETY
I3448 HUGGABLE YOU
I3709 PERSNICKETY – Keppel 10 – dóm je opáleně meruňkový s jemnou
růžovou infúzí, faly jsou světlejší než dóm s malou bledě jantarovou skvrnou pod,
mandarínkovými kartáčky, hnědá pavučina v okolí haftů. Výška 65 cm. HM‘12.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
I3723 SANSKRIT – M.Smith 13 – dóm je šartresky žlutý, faly mají zelenkavý podklad
s bohatým skořicově hnědým plikátováním, které nabývá na intenzitě směrem ke zlatě
lemovaným okrajům, bílé zrcátko pod pampeliškově žlutými kartáčky. Výška 60 cm.
HM 2017. Vynikající moderní forma zřasených květů.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
I3634 SYNERGY – Keppel 04 – béžově žlutě červený blend s rozmytým, tmavě
růžovým luminováním, sytě červené kartáčky. HM´07.
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč.
I3615 TICKLE THE IVORIES – Blyth 03 – dóm je bílý s lehounkým lilavým
přelivem, nádherně navlněné faly jsou šlehačkově bílé, při okrajích lehce nažloutlé.
Fialové kartáčky jsou zakončené do rohů. Výška 65 cm. Velmi bohatě kvete.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
I3537 LONGING I3500 KOLEKCE INTERMEDIÁLNÍCH – každý jiný, 5/100 Kč, 10/180 Kč.

MINIATURNÍ VĚTVENÉ KOSATCE

Jsou zajímavou a miniaturní formou velkokvětých vysokých kosatců. Vysoké jsou okolo
50-70 cm, kvetou časně a jsou vhodné na záhonky jako solitery a především k řezu.
Velmi populární v Japonsku a v USA. Zde jsou používány k aranžmá na stolech, odtud
i jejich další vžitý výraz – stolní kosatce.
I3453 BREAKFAST IN BED – Bunnell 14 – dóm má žlutý základ s červeně purpurovou
infúzí, faly mají krémový podklad s kontrastní červeně purpurovou nervaturou, zlaté
lemování, oranžové kartáčky. Výška 60 cm. Bohatě kvete.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
I3464 CASCADE TRAILS – Miller 16 – dóm je mléčně karamelový, faly jsou tmavší,
vínově červené s hustými a tenkými bílými paprsky a karamelovými okraji, zlaté
kartáčky. Výška 55 cm. Novinka.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I3448 HUGGABLE YOU – Black 13 – dóm je bílý s jemnou levandulovou infúzí
a s okýnky s kontrastními levandulovými bliznami. Faly jsou bílé s neortodoxním fialově
levandulovým plikátováním a mosazně zlatými kartáčky. Výška 65 cm. Velmi bohatě
kvete. Paráda!
I3717 DOG AND POWY SHOW 1 kus 25 Kč, 3/70 Kč.,

I3603 FLYING CIRCUS

I3453 BREAKFAST IN BED I3500 KOLEKCE INTERMEDIÁLNÍCH
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I3445 CHARMANDER
I3904 PERRY DYER
I3445 CHARMANDER – Nejedlo 2016 – svítivě žlutý dóm, faly jsou bílé s kaštanově
hnědými znaky žlutým lemem. Výška 70 cm, trojité větvení, 9 poupat. K řezu do vázy.
Z křížení Maslon x Persona.
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč.
I3465 LITTLE WHITE TIGER – Witt 13 – dóm je bílý s nepatrnou lilavou infúzí, faly
mají bílý podklad s výrazným a hustým fialovým značením, jsou lehce zvlněné, kartáčky
jsou žluté. Výška 40 cm. HM 2015, AM 2017. Roztomilý!
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I3446 PIKACHU – Nejedlo 2016 – tmavší a bohatěji kvetoucí verze odrůdy Charmander.
Dóm je sytě zlatě žlutý, faly s mahagonově hnědými znaky, okraje kontrastnější. Výška 70
cm, dobré větvení a násadba poupat. Vynikající záhonový efekt! Z křížení Maslon x Persona.
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč.
I3400 KOLEKCE STOLNÍCH – každý kus jiný druh, 5/100 Kč, 10/180 Kč.

ARILOVÉ KOSATCE

Formy kosatců ze skupiny Oncocyclus nebo Regelia, které jsou výsledkem šlechtění s nízkými,
středními a vyššími formami kartáčkových kosatců, souhrnně jsou uváděny i pod názvem
arilbrední irisy. Vyžadují sušší slunné stanoviště, často snášejí i úpal, rostou však i v normální
zahradní zemině. Jsou zcela nenáročné a velmi neobvyklé svým zbarvením a velkými oky.
I3905 DESERT SNOW – Black 13 – ledově bílý s 3 cm velkým tmavě námořnicky
modrým okem a žlutými kartáčky. Výška 60 cm. HM 2015. Walther Cup 2015, AM
2017, Mohr Medaile 2019. Super!
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I3903 DUBAI – T.Johnson 13 – dóm je šeříkově purpurový, faly jsou jahodově růžové
s velikým černě rudým okem, oranžové kartáčky. Výška 85 cm. V našich podmínkách
pěkně roste. HM 2015. AM 2017, White Medal 2019. Ceněný.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I3907 HEART OF HEARTS – Black 15 – dóm je ledově modrý s okrovou infúzí u báze.
Faly jsou šeříkově levandulové s velkým třešňově černým okem s purpurovým halo, kartáčky
jsou lila šedě hnědé. Výška 60 cm. HM 2017, Franclin Cook Cup 2017. Nádherný kultivar.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I3904 PERRY DYER – Black 17 – světle orchideově levandulový dóm, faly světlejší
s kontrastním švestkově vínovým okem a hnědými kartáčky. Výška 70 cm. Novinka.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.

I4336 ANYWAY

I4337 APRICOT KISSES

I3400 KOLEKCE STOLNÍCH

I3903 DUBAI
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I4769 ALL IS BRIGHT

ZAKRSLÉ KOSATCE

Jsou určeny na obruby rabat, skalky i předzahrádky. Jsou vysoké okolo 25-30 cm
a kvetou koberci drobnějších kvítků, které jsou často s výraznými lemy či barevnými kartáčky,
rovněž i barevnými kombinacemi u jiných podskupin kosatců neznámých. Vznikly z nízkých
botanických odrůd iris pumila a vyšších forem iris germanica. Milují slunná stanoviště
předzahrádek, skalek, lemů i obrub. U nás kvetou od konce dubna do poloviny května.
Bohatství květů je zajištěno množstvím květních lodyh, které bývají dvojitě rozvětvené a mají
2-5 poupat. Sází se asi 20 cm od sebe, jsou plně mrazuvzdorné a po 3-4 letech se přesazují,
v průběhu léta se mohou u vyšších odrůd listy seříznout na polovinu. Nejlepší zakrslý kosatec
každý rok obdrží Cook-Douglasovu medaili.
I4769 ALL IS BRIGHT – Black 11 – svítivě zlatě žlutý self s lehce rozmytou oranžovou
infúzí, silně napuštěné husté oranžové kartáčky. Výška 35 cm. Kvete později a velmi dlouho.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
I4733 AMATEUR – Black 11 – čistě modrý, na falech okolo oranžových kartáčků tmavší,
výška 35 cm. Z křížení Canadian Kisses X Fires of Fiji.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
I4341 AMUSING – Black 04 – růžově nahnědlý s vínovými stříkanci, ostře korálově červené
kartáčky. HM’06. Uchvacující sorta!
1 kus 20 Kč, 3/50 Kč.
I4336 ANYWAY – Blyth 98 – chromově žlutý s žíhaným olivově zeleným okem, bílé kartáčky.
I3446 PIKACHU 1 kus 25 Kč, 3/70 Kč.
I4337 APRICOT KISSES – Blyth 03 – meruňkový s páleně meruňkovým okem na falech.
1 kus 25 Kč, 3/65 Kč.
I4444 AQUIVER – Blyth 05 – dóm je pastelově růžový, faly jsou pastelově bíle růžové,
kartáčky levandulové, v hrdle oranžové. Výška 30 cm.
1 kus 25 Kč, 3/65 Kč.
I4740 AUTUMN TANGERINE – Spoon 02 – dóm je broskvově růžový, faly mangově
oranžové, kartáčky mandarínkové. Výška 35 cm. Na podzim opakuje květenství.
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč.
I4339 BABY BOOTHES – Black 05 – döm je světle broskvový s jemným žlutým lemováním,
faly jsou mnohem bledší s tmavě broskvovými hafty, oranžové kartáčky. Výška 32 cm.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
I4340 BABY SOFT – Black 04 – světle slézově růžový dóm, faly jsou tlumeně růžové
s tmavším slézově růžovým okrajem, pastelově modré kartáčky. HM’06.
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč.
I4726 BAD INTENTIONS – Black 09 – dóm je černě červený, faly téměř černé, fialové
kartáčky s bronzovým zakončením. Hm 2011. Výška 30 cm.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
I4047 BLUE EYED GIRL – Shoop 94 – světle žlutý s krémovým melírem a okraji, naprosto
I3907 HEART OF HEARTS úžasné, temně fialové kartáčky. Výška 35 cm. Opravdu unikátní novinka!
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.

I3905 DESERT SNOW

I4740 AUTUMN TANGERINE
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I4339 BABY BOOTHES

I4726 BAD INTENTIONS
I4047 BLUE EYED GIRL
I4346 BOOZHOO – Niswonger 02 – olivově zbarvený dóm a okraje bílých falů, modré
kartáčky.
1 kus 20 Kč, 3/50 Kč.
I4258 BORDEAUX PEARL – Niswonger 98 – burgundsky vínový dóm, faly bílé
s burgundským plikátováním. HM 2002. Nádherná sorta.
1 kus 25 Kč, 3/65 Kč.
I4022 BRIGHT VISION – Shoop 83 – broskvově růžový, poměrně velké květy, tmavší
skvrna na falech. Výška 25 cm. Impozantní! HM 1985, AM 1987.
1 kus 20 Kč, 3/50 Kč.
I4350 BUSTLER – Blyth 04 – mahagonově červený dóm, krémové faly s burgundsky černým
plikátováním.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
I4260 CAMEO QUEEN – B.Jones 01 – kaméliově růžový, dvojtónový, tmavě růžové
kartáčky. Výška 35 cm.
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč.
I4742 CAPICHE – T.Johnson 11 – astrově modrý, velké kontrastní vínově hnědé tybrované
oko na nařasených falech, zázvorově hnědé kartáčky. Výška 34 cm.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
I4743 CAREER – Black 11 – dóm je tmavě fuchsiově purpurový, sametově černě třešňové faly,
levandulově modré kartáčky, ve středech neónový blesk! Výška 30 cm. Naprosto unikátní sorta.
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč.

I4410 CERTAINLY

I4044 CIRCUS ACT

I4340 BABY SOFT

I4743 CAREER

I4804 COCONINO

I4742 CAPICHE

I4260 CAMEO QUEEN

I4039 COMBO
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I4921 CAT AND MOUSE
I4261 CAT‘S EYE
I4258 BORDEAUX PEARL I4261 CAT‘S EYE – Black 02 – morušově růžový s velkým červeně zbarveným okem na
falech. Super sorta. 1. místo v HM´04, HM´06, Cook-Douglas medaile 2008.
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč.
I4921 CAT AND MOUSE – Black 16 – dóm je chartresky zeleně žlutý, faly jsou bílé
s výrazným vyšrafovaným, purpurově hnědým okem s bílými kartáčky. Výška 28 cm. Hravá
kombinace – jako kočka s myší. Novinka.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
I4410 CERTAINLY – T.Johnson 05 – rozmytý, vínově růžový dóm, třešňově ostružinové faly
se světlejším okrajem, tmavě purpurové kartáčky.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
I4044 CIRCUS ACT – Black 17 – dóm barvy khaki se stříbřitým i okraji, máslově žluté faly s bohatými
a nepravidelnými blůmově červenými pruhy, oranžové kartáčky. Výška 30 cm. Mini tygří novinka!
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I4804 COCONINO – M.Smith 12 – velmi raně kvetoucí amoena s krémovým dómem
a s černě rybízovými faly s krémovými okraji, kartáčky jsou žluté s krémovým zakončením.
Výška 33 cm. HM 2014, AM 2017.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
I4039 COMBO – Hager 77 – dóm žlutý, faly červenohnědé. Efektní variegata. Výška 35 cm.
HM 1978. Stále velmi žádaný druh.
I4022 BRIGHT VISION 1 kus 25 Kč, 3/70 Kč.
I4855 COME AND GET IT – Black 13 – máslově zlatě žluté květy, břidlicově modrá
podkovička pod ohnivě červenými kartáčky. Výška 25 cm. Exkluzivní sorta.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
I4032 DANCING AROUND – T.Johnson 17 – dóm je čistě bílý, faly indigově modré s čistě
bílými, precizně lemovanými okraji a žlutými kartáčky s bílým zakončením. Výška 30 cm.
Krásně voní. Dokonalá novinka.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
I4836 DARN CUTE – Black 16 – dóm je citrónově žlutý s hnědě purpurovým tečkováním
a plikátováním, faly jsou sytěji žluté s odlišným plikátováním než na dómu, ale stejného
barevného odstínu, kartáčky jsou světle oranžové. Výborná forma zřasených květů. Výška 35
cm. Silně a podmanivě voní.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
I4268 DAZZLE ME – Miller 01 – meruňkově zbarvený dóm, třešňově červenočerné faly jsou
meruňkově lemované. HM´04.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
I4034 DEACON – MN.Smith 13 – křídově bílý základ, dóm černě plikátovaný, faly s černě
fialkovým lemováním s tmavě fialovými kartáčky. Nádherně voní. Super!
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I4361 DIME – Black 05 – mosazně zelený dóm, modře fialové faly, černě fialové kartáčky. HM´07, AM´09.
I4350 BUSTLER 1 kus 25 Kč, 3/70 Kč.

I4346 BOOZHOO

I4855 COME AND GET IT
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I4032 DANCING AROUND

I4034 DEACON
I4268 DAZZLE ME
I4330 DOT COM – B.Jones 97 – světlounce modrý, tmavě modré oko na falech, Výška 20
cm. AM´01, Cook Douglasova Medaile 2003.
1 kus 20 Kč, 3/50 Kč.
I4414 DYNAMIC – Black 03 – tříslově žlutý dóm s červeně fialovým plikátováním, faly jsou
meruňkové se švestkově purpurovým okrajem a plikátovanými hafty. Výška 40 cm. Překrásný
pozdní zakrslý kosateček.
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč.
I4050 EGGHEAD – Black 17 – raná odrůda s khaki žlutým dómem s fialovým napuštěním
u báze, faly jsou levandulově fialové, okolo bělavých kartáčků jsou bíle pocákané, hafty
a okraje jsou khaki lemované, Výška 30 cm. Velmi neobvyklá kombinace! Novinka.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I4195 ELECTRIC ELF – Blyth 99 – karafiátově růžový s namodralým nádechem, kartáčky
jsou velmi tmavě fialové. Strhující kombinace.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
I4046 EYEBRIGHT – Taylor 79 – citrónově žlutý, hnědě žíhané oko. Kouzelný. Výška 28
cm. Stále obdivovaná sorta.
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč.
I4053 FAB LIFE – T.Johnson 17 – dóm je modře růžový s levandulově modrým lemováním,
faly mají levandulově modrý základ se slézově růžovým přelivem a hustým tmavším
žilkováním a světlým středovým signálem, velmi velké kartáčky jsou elektricky modré. Výška
35 cm. Neortodoxně vybarvená novinka.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.

I4053 FAB LIFE

I4836 DARN CUTE

I4046 EYEBRIGHT

I4195 ELECTRIC ELF

145

I4276 FIRE OF FIJI

I4755 FILM STAR

I4369 FIRST DANCE

I4418 FOLK ART

lukonbulbs@mybox.cz

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

I4033 FESTIVE BOW
I4277 FOREVER BLUE
I4361 DIME I4274 FAIRY FUN – Black 95 – vínově hnědá plikáta na chromově žlutém podkladě, faly jsou
ve středech světlejší okolo světle oranžových kartáčků.
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč.
I4033 FESTIVE BOW – Black 17 – růžově meruňkový dóm, faly jsou broskvově oranžové
s oranžově červenými kartáčky. Výška 30 cm. Sladce voní. Originální novinka.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I4755 FILM STAR – T.Johnson 11 – dóm je mosazně zlatý, faly jsou sytě kaštanové
s precizním zlatým prýmkem okrajů, zlaté oko s rubínově červenými kartáčky uprostřed. Výška
30 cm. Opravdová filmová hvězda!
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
I4276 FIRE OF FIJI – Black 03 – středně modrý, lehce fialově melírovaný. Faly zvlněné,
v hrdle tmavší, svítivě červené kartáčky. HM 2005, AM 2007. Super sorta. Výška 25 cm.
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč.
I4369 FIRST DANCE – Black 05 – dóm, hafty a okraje falů jsou měkce broskvové, faly bílé
s modrými kartáčky.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
I4418 FOLK ART – Black 03 – blend, šeříkově růžový dóm, faly jsou fuchsiově růžové
s lemem barvy dómu, oranžové kartáčky s bílými paprsky pod nimi. HM’06.
I4414 DYNAMIC 1 kus 25 Kč, 3/70 Kč.
I4038 FRECKLE FANTASY – T.Johnson 17 – dóm je bledě floksově modrý, faly bledě
modré s rezavě červenými sypanými hafty okolo zářivě oranžově červenými kartáčky. Výška
28 cm. Grandiózní novinka!
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I4277 FOREVER BLUE – Chapman 97 – středně až azurově modrý, tmavě fialové kartáčky.
Výška 31 cm. Opakuje květenství. HM 2000, AM 2002.
1 kus 20 Kč, 3/50 Kč.
I4183 FRUIT SALAD – Miller 88 – bledě meruňkově zbarvené květy se švestkově modrým
zbarvením na falech, kartáčky jsou světle oranžové. Výška 24 cm.
1 kus 20 Kč, 3/50 Kč.
I4480 GAL PAL – Black 06 – bílá a šeříkově pískovaná plikáta s bílými, v hrdle oranžovými
kartáčky. HM 2010.
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč.
I4864 GATE TO PARADISE – Black 14 – dóm je porcelánově růžový, faly téměř bílé
s kontrastními indigově modrými kartáčky. Výška 30 cm. Brána do ráje.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
I4745 GIDDY – T.Johnson 11 – prachově růžový self, silně kontrastní kartáčky jsou hořcově
I4330 DOT COM modré, malé bílé očko okolo nich. Výška 32 cm. Úžasná barevná kombinace!
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč.

I4050 EGGHEAD

I4038 FRECKLE FANTASY
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I4274 FAIRY FUN

I4480 GAL PAL
I4864 GATE TO PARADISE
I4280 GIRL PIXIE – Blyth 01 – dóm je jemně růžový, faly krémově bílé s 2 mm silným
růžovým okrajem. Kartáčky jsou bílé s oranžovými špičkami.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
I4281 GLEBE BROOK – Burton 99 – obláčkově modrý, zelené žilkování. Modré kartáčky. HM 2003.
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč.
I4850 GONDOLO – Montanari 11 – svítivě žlutě oranžový self, výrazné rumělkově červené
kartáčky. Výška 30 cm. Výborná italská sorta.
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč.
I4375 HIP HOP – Blyth 00 – zlatožlutý, malý bílý prýmek pod tmavšími kartáčky. Výška 30 cm.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
I4031 CHANTED – Blyth 80 – kouřově broskvově růžový, levandulově modré kartáčky,
v hrdle mandarínkové. Výška 33 cm.
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč.
I4035 CHERUB TEARS – Boushay 76 – světlounce růžový, jednobarevný (self). Výška 28
cm. HM 1977.
1 kus 20 Kč, 3/50 Kč.

I4746 JARGON

I4748 JENNYANYDOTS

I4035 CHERUB TEARS

I4183 FRUIT SALAD

I4905 JEWELS

I4031 CHANTED

I4375 HIP HOP

I4750 KACHING
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I4377 INVESTOR
I4356 CHOCOLATE SUNDAE
I4280 GIRL PIXIE I4356 CHOCOLATE SUNDAE – Miller 01 – kanárkově žluté květy s čokoládovým
plikátováním. HM’03.
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč.
I4377 INVESTOR – T.Johnson 04 – vínový, na falech skvrna barvy černých třešní, bledě
levandulové kartáčky.
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč.
I4746 JARGON – Keppel 09 – skořicově hnědá plikáta na zlatožlutém podkladě. Výška
35 cm. HM‘12.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
I4748 JENNYANYDOTS – Black 11 – vynikající červeně růžově purpurová plikáta na
krémovém podkladě, svítivé oranžové kartáčky. Výška 35 cm.
1 kus 25 Kč, 3/65 Kč.
I4905 JEWELS – T.Johnson 14 – středně růžové květy, dóm je kupolovitě uzavřená,
faly mají růžově fialové žíhané oko, veliké tlusté bílé kartáčky s oranžovými konečky.
Výška 35 cm. Krásná novinka.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
I4750 KACHING – Black 09 – petrklíčově žlutá a purpurově hnědá plikáta nevšedního
provedení, žluté kartáčky s bílým zakončením, zřasené petály. Výška 34 cm. HM‘11.
1 kus 20 Kč, 3/50 Kč.
I4745 GIDDY I4816 KINKY BOOTS – Black 15 – nádherná mahagonově červená a zlatě
žlutá plikáta s velkými, tmavě oranžovými kartáčky. Výška 35 cm. HM 2017. Na
záhonech nepřehlédnutelná.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
I4798 LAB – Black 11 – středně fialově modrý, tmavě purpurové žíhané oko, tmavě fialové
kartáčky. Výška 30 cm.
1 kus 25 Kč, 3/65 Kč.
I4379 LAD – Black 05 – tmavě purpurový bitone. Opakuje květenství.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
I4380 LAP CAT – Baubunk 02 – bílý s levandulově modrým plikátováním. HM’04.
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč.
I4026 LEOPARD PRINT – T.Johnson 06 – šartresky zelený se světle fialovým napuštěním
falů a báze dómu, kartáčky jsou bíle citrónové, všechny petály jsou tmavě fialově pocákané.
Výška 30 cm. HM 2008, AM 2011. Exotická sorta! Leopardí kosateček!
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
I4008 LITTLE KEEPSAKE – T.Johnson 17 – to je ale zajímavá plikáta! Dóm je bílý se šeříkově
modrou, faly jsou bílé s rezavě červeně plikátovanými hafty, kartáčky jsou kontrastní oranžově žluté
s malým rozmytým líčkem pod nimi a s modře tečovanými okraji. Výška 30 cm. Novinka.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I4281 GLEBE BROOK

I4850 GONDOLO

I4816 KINKY BOOTS

148

I4798 LAB

I4380 LAP CAT
I4026 LEOPARD PRINT
I4494 LUCY‘S CHOICE – Schmieder 07 – velmi jemná, vistáriově modrá plikáta, bílé
kartáčky. Výška 27 cm. HM‘11.
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč.
I4360 LUST FOR LEMON – Black 16 – sytě a zářivě žluté, pěkně nařasené květy s bílými
středy na falech. Výška 30 cm. Novinka.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
I4383 MAMBO – Blyth 05 – dóm je pastelově meruňkový, faly jsou purpurové s lemem barvy
dómu, hnědé kartáčky. Výška 30 cm.
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč.
I4384 MARKSMAN – M.Smith 99 – svítivě vybarvený tmavě oranžový bitone, červené
kartáčky. HM’01, AM’03, CDM’05.
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč.
I4291 MATTER OF ACT – Black 03 – sametově zlatý self s vynikající substancí a mosazně
žlutou substancí.
1 kus 25 Kč, 3/60 Kč.
I4211 MUSIC – Keppel 99 – dóm je světle lososově růžový, faly jsou krémové s růžově
purpurovým tečkováním a žíháním s lososově zbarveným a zvlněným lemem. Kontrastní
červené kartáčky. Fantastická plikáta! HM 2001, AM 2003, Cook-Douglas Medal 2007.
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč.

I4021 NEW RELEASE

I4751 NOSFERATU

I4379 LAD

I4384 MARKSMAN

I4819 OH CANADA

I4291 MATTER OF ACT

I4211 MUSIC

I4011 OH WOW
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I4189 NO CONTEST
I4108 PATACAKE
I4383 MAMBO I4021 NEW RELEASE – Black 17 – béžově broskvová a šeříkově akátová plikáta s precizním
lemováním a zřasením okrajů, velké kartáčky jsou kávově hnědé. Výška 35 cm. Úžasná novinka.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
I4189 NO CONTEST – Maryott 96 – dóm je jasně žlutý, faly jsou středně až tmavě
levandulové se žlutým lemem. Kartáčky jsou žluté. Výška 25 cm.
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč.
I4751 NOSFERATU – Black 10 – mahagonově červený, na falech belké černé oko, silně voní.
Výška 35 cm. Velmi zvláštní vybarvení. HM‘12.
1 kus 20 Kč, 3/50 Kč.
I4819 OH CANADA – T.Johnson 15 – vykvétá raně, ale vydrží kvést velmi dlouho. Květy
jsou šeříkově modré s velkým kaštanově hnědým okem, které na modrém podkladě nabírá
rynglově purpurový odstín. Velké kartáčky jsou v hrdle oranžové, na konci bílé. Výška 33 cm.
HM 2017. Vytváří koberce květů. Paráda!
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
I4011 OH WOW – T.Johnson 17 – broskvově růžový blend s tmavě hořcově modrými, silně
napuštěnými kartáčky. Vynikající novinka, výška 35 cm.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč
I4499 OLIVES AND UMBER – Blyth 06 – dóm je okrově žlutý, faly rovněž, velké olivově
I4008 LITTLE KEEPSAKE hnědé oko přes dvě třetiny plochy, fialové kartáčky s bronzovým ojíněním. Exotiká sorta.
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč.
I4772 ON A WHIM – Black 13 – dóm je bílý s purpurovým přelivem, dolní polovina falů
je bílá, horní purpurová, v haftech velmi tmavá, dlouhé tmavě oranžové kartáčky s bílým
zakončením. Bizarní plikáta. Výška 25 cm.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
I4752 OPEN YOUR EYES – Black 10 – bílý dóm, faly bílé s tmavým, inkoustově modrým
okem, bílé kartáčky, velmi sladce voní. Výška 24 cm.
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč.
I4731 OUR GANG – Black 09 – bíle krémová a uhlově purpurová plikáta. Výška 30 cm.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
I4753 OUTSPOKEN – Black 11 – dóm je řepově červené, faly jsou sametově černé, plně
napuštěné sytě oranžové kartáčky, výška 28 cm.
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč.
I4108 PATACAKE – Black 89 – středně žlutooranžový dóm, faly jsou stejně zbarvené
s tmavšími hafty a oranžovými kartáčky.
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč.
I4387 PEEK – Blyth 03 – purpurově hnědě vínový blend připomínající portské víno, faly
melírované, hafty zlaté, siena kartáčky.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
I4360 LUST FOR LEMON

I4494 LUCY‘S CHOICE

I4772 ON A WHIM
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I4499 OLIVES AND UMBER

I4752 OPEN YOUR EYES
I4753 OUTSPOKEN
I4432 PILOT – M.Smith 04 – tříslově oranžový bitoně s vertikálními hnědými linkami.
HM’07. Unikátní sorta.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
I4756 PULSATOR – T.Johnson 11 – dóm je modře fialová, faly jsou purpurově černé
s velkými kontrastními bílými kartáčky. Výška 30 cm. Unikátní!
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
I4391 PURR – Blyth 04 – broskvově meruňkový blend, na falech tmavší oko, oranžové
kartáčky s levandulovými konci.
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč.
I4306 QUARTZLIGHT – M.Smith 02 – kouřově růžový, faly jsou perleťově růžové
s modrými kartáčky. HM’04.
1 kus 20 Kč, 3/50 Kč.
I4778 RAIN IN SPAIN – Black 13 – křídově bílá a azurově modrá plikáta, na falech velká bílá
oblast s výraznou tmavou nervaturou, kartáčky jsou světle oranžové s bílými špičkami. Výška 25 cm.
1 kus 20 Kč, 3/50 Kč.
I4006 ROMANCE NOVEL – Black 17 – dóm je broskvově růžový, horní polovina falů je
mandarínkově oranžová, spodní část broskvově růžová, tmavě růžově napuštěné kartáčky.
Výška 30 cm. Silně voní. Novinka.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.

I4309 ROMY

I4394 ROYAL EYES

I4391 PURR

I4731 OUR GANG

I4310 SABRINA‘S KISS

I4778 RAIN IN SPAIN

I4306 QUARTZLIGHT

I4787 SCOUNDREL
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I4387 PEEK

I4732 RIVETING
I4009 RETORT
I4308 REBUS – Gatty 96 – bíle fialová plikáta, žluté kartáčky. Moderní tvar květů. HM´98.
1 kus 20 Kč, 3/50 Kč.
I4009 RETORT – Black 17 – bílá a magentově purpurová plikáta se sytě oranžovými
kontrastními kartáčky. Výška 35 cm. Brzo a poté velmi dlouho kvete. Novinka.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
I4732 RIVETING – Black 09 – teple bílý, na falech velké a kontrastní, inkoustově modré
oko. Výška 35 cm.
1 kus 20 Kč, 3/50 Kč.
I4309 ROMY – Blyth 02 – středně růžový s fialovou infúzí s fialovým probarvením pod
oranžovými, fialově zakončenými kartáčky. Výška 22 cm.
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč.
I4394 ROYAL EYES – Shoop 82 – fialově modrý, tmavě fialové oko. Na záhonech
kontrastní. Výška 30 cm.
1 kus 20 Kč, 3/50 Kč.
I4310 SABRINA‘S KISS – Willott 97 – bledě růžový, fialově červeně tečkovaný
a plikátovaný. HM’00.
1 kus 20 Kč, 3/50 Kč.
I4787 SCOUNDREL – T.Johnson 10 – olivově vybarvené květy s levandulovou infúzí
I4432 PILOT a neuvěřitelnými fialovým potřísněním, kartáčky jsou velké, mosazně vybarvené.
Fantastický tygří mini kosatec!
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
I4396 SEQUEL – Black 05 – nádherná orchideově růžová a bílá plikáta.
1 kus 20 Kč, 3/50 Kč.
I4138 SHY VIOLET – Jones 89 – šeříkový bitone, faly s ametystovou infúzí
a ametystovými kartáčky. Velmi ceněný. Výška 25 cm. HM 1991.
1 kus 20 Kč, 3/50 Kč.
I4717 SITTING PRETTY – Sutton 07 – kávově oranžový self, kontrastní modré
kartáčky. Výška 25 cm. Unikátně vybarvená sorta.
1 kus 20 Kč, 3/50 Kč.
I4314 SNICKERS – Keppel 99 – kávově a čokoládově karamelová plikáta/luminata na
medově žlutém podkladě, tmavě hnědé kartáčky. Nové vybarvení. Zvláštní!
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč.
I4759 SNITCH – T.Johnson 09 – modře levandulový, faly lehce tmavší, světle oranžové
kartáčky, zřasené petály. Výška 30 cm.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
I4395 SPARKLING WHITE – Black 17 – bílé, jemně nařasené květy s citrónovou
nervaturou a álutými kartáčky. Výška 30 cm. Velmi dlouho kvete. Nádherná novinka.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
I4006 ROMANCE NOVEL

I4756 PULSATOR

I4396 SEQUEL

152

I4138 SHY VIOLET

I4759 SNITCH
I4029 SUNNY BABE
I4718 SPIRITED – Sutton 07 – petrklíčově žlutý self, chrpově modré kartáčky Výška 25 cm.
1 kus 20 Kč, 3/50 Kč.
I4760 STUNT DOUBLE – T.Johnson 09 – dóm je barvy červené řepy, plyšové faly jsou
třešňově černé s granátově červenými lemy petálů, kartáčky jsou fialové. Výška 30 cm.
Uhrančivé květy.
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč.
I4029 SUNNY BABE – T.Johnson 17 – svítivě kanárkově žlutý self s hustými, sytě
napuštěnými oranžovými kartáčky. Výška m30 cm. Super novinka.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I4374 SURROUNDED – Black 05 – světle fialový dóm, bílé faly s fialovým plikátováním,
tmavším pod mandarínkovými kartáčky.Výška 30 cm. HM 2007.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
I4451 SWEET BABY – Keppel 00 – dóm je tmavě purpurový, červeně purpurové faly
mají černou texturu, bledě modré kartáčky a bíle žilkované hafty. Výška 30 cm. HM 2002.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.

I4438 TERRA VERDE

I4451 SWEET BABY

I4717 SITTING PRETTY

I4395 SPARKLING WHITE
I4321 TOUCH OF MINK

I4308 REBUS

I4718 SPIRITED
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I4761 TANZANITE
I4010 SWEET PINK
I4393 SWEET DEVOTION – T.Johnson 17 – krémová a ostružinově růžová plikáta
I4393 SWEET DEVOTION
s jasně červenými kartáčky a pěknou formou květů. Výška 25 cm. Novinka.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
I4010 SWEET PINK – Black 17 – sytě lososově růžové květy s mandarínkově oranžovými
kartáčky a meruňkovými žilkami. Moderní tvar zřasených květů. Výška 35 cm. Nádherná novinka.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I4761 TANZANITE – M. Smith 09 – chrpově modrý self s velkými a kontrastními bílými
kartáčky. Výška 28 cm. HM 2011. AwM 2015. Super barva!
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč.
I4438 TERRA VERDE – Ensminger 94 – světle sírově žlutý, zelené oko na falech, žluté kartáčky.
1 kus 20 Kč, 3/50 Kč.
I4019 THAT’S THE SPIRIT – Black 17 – dóm je purpurově vínový se žlutě napuštěnou bází
a krémovými pysky blizen, faly jsou rovněž purpurové se žlutě sypanými hafty okolo pampeliškově
oranžových kartáčků. Výška 35 cm. Kvete raně a dlouho vydrží. Mini luminata. Novinka.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
I4321 TOUCH OF MINK – Black 00 – slézově růžový dvojtónový, levandulové kartáčky.
Výška 33 cm.
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč.
I4366 TOURIST TRAP – Black 17 – inkoustově fialově modrý s krémovými hafty a žlutě
oranžovými kartáčky. Výška 35 cm. Novinka.
I4374 SURROUNDED 1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
I4322 TRUE NAVY – B.Jones 01 – sytě námořnicky modrý self. Super forma. HM ´03, HM´06.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
I4439 ULTIMATE – T.Johnson 03 – žlutý dóm, faly jsou mahagonové s precizně provedeným
žlutým lemem. HM 05, HM 07.
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč.
I4324 URBAN STAR – Stien 98 – bledě žlutý dóm, zelinkavé faly mají vínově červené oko
s bílými kartáčky.
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč.
I4024 WAYLAID – Black 17 – pozdně kvetoucí krémově bílá a švestkově hnědá plikáta
skouřovým nádechem a s oranžově žlutými kartáčky. Výška 35 cm. Pěkná novinka.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I4169 WEBMASTER – Keppel 97 – švestkově hnědá plikáta na citrónově žlutém podkladě.
Překrásná odrůda s moderně tvarovanými květy. Výška 27 cm. Extra kultivar.
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč.
I4325 WHEE – Johnson 12 – bohatá lilavě modrá plikáta, bílé kartáčky jsou v hrdle oranžové.
Výška 34 cm. Novinka.
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč.
I4723 WISH UPON A STAR – Black 06 – temně purpurově černý self, velké a kontrastní bílé
I4760 STUNT DOUBLE kartáčky. Výška 32 cm. HM 2008, AM 2010. Nádherná sorta.
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč.

I4314 SNICKERS

I4322 TRUE NAVY
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I4439 ULTIMATE

I4024 WAYLAID
I4325 WHEE
I4780 WIT – T.Johnson 10 – prachově růžový se svítivě levandulově modrými kartáčky.
Výška 25 cm. Super!
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
I4007 YODA – Blyth 13 – dóm je medově okrový, faly burgundsky červené s tlustými, tmavě
modrými kartáčky. Výška 30 cm.
1 kus 50 Kč.
I4000 KOLEKCE ZAKRSLÝCH – každá sazenice jiný druh, 10/180 Kč, 20/320 Kč.

I4214 CARROT CUPCAKE

MINIATURNÍ KOSATCE

Jsou zajímavou a miniaturní formou kosatců. Vysoké jsou okolo 20 cm, kvetou časně, často
ve výšce 5-8 cm, později trochu narostou. Jsou vhodné na záhonky, zejména na jejich okraje
a zejména na skalky. Pěkně se vyjímají v nádobách. Každý rok nejlepší z této skupiny dostává
Caparne-Welchova medaili.
I4829 ABUZZ WITH CHARM – Coleman 13 – šedě zeleně žlutý dóm, temně fialové faly
s téměř černým okem a levandulovými kartáčky. Kvete velmi raně. Výška 25 cm. HM 2015,
AM 2017. Sladce voní.
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč.
I4874 BIRTHMARK – Keppel 11 – cukrově růžové květy, tomátově červené kartáčky a výrazné
vínově purpurové hafty. Výška 25 cm.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.

I4564 BLUSHING DIAMOND

I4324 URBAN STAR

I4019 THAT’S THE SPIRIT

I4811 FAIRY LEGION

I4874 BIRTHMARK

I4829 ABUZZ WITH CHARM

I4736 FIDGET
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I4525 CLAY‘S CAPERS
I4474 BRIGHT
I4780 WIT I4564 BLUSHING DIAMOND – T.Johnson 17 – zřasený, čistě růžový dóm, faly jsou
krystalicky bílé s čistě růžovými okraji, bílé kartáčky s diamantovým poprachem. Výška 25
cm. Opravdu nádherný kultivar.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I4474 BRIGHT – Black 06 – zlatě meruňkový dóm, hafty a lemování okolo mahagonově červených
falů, kontrastní červené kartáčky. Vynikající barevný efekt! Skvělá stavba květů! HM 2009.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
I4214 CARROT CUPCAKE – Niswonger 05 – pampeliškově oranžové květy, karotkově
červené kartáčky. Výška 22 cm.
1 kus 20 Kč, 3/50 Kč.
I4563 CARROT FLASH – Black 17 – zářivě meruňkově oranžový self s velkými a kontrastními,
červeně pálenými kartáčky. Výška 25 cm. Nádherná forma květů. Excelentní novinka!
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I4525 CLAY‘S CAPERS – Hager by Hamblen 75 – burgundsky vínový selt, temně purpurové
kartáčky. Výška 25 cm. Pěkný mini kosatec.
1 kus 20 Kč, 3/50 Kč.
I4811 FAIRY LEGION – Black 15 – bílá omějově fialová plikáta s nádherně tvarovanými
a zřasenými květy, kartáčky jsou oranžové s bíle levandulovým zakončením. Výška 25 cm.
Netradiční a líbivé vybarvení.
I4169 WEBMASTER 1 kus 25 Kč, 3/70 Kč.
I4736 FIDGET – T.Johnson 09 – zvlněný purpurově vínový se světle vínovými okraji
a červenými kartáčky. Výška 28 cm.
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč.
I4775 GOBO – Taylor 07 – dóm je petúniově fialový, faly fialově černé se sametovým
povrchem a petúniově fialovým lemováním, kartáčky jsou světle levandulové. Výška 13 cm.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I4283 HEY HEY – Blyth 97 – dóm je bílý, pastelevě lila plikátováný, faly jsou bílé,
levandulově stehované a tečkované, kartáčky jsou bílé, v hrdle oranžové. Kvete později.
1 kus 20 Kč, 3/50 Kč.
I4605 ICON – Keppel 08 – dóm je meruňkově oranžový, faly temně burgundsky vínové
s mandarínkovými kartáčky, okraje jsou precizně oranžově lemované. Výška 19 cm. HM 2010.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
I4561 LUNATIC PARTY – Miller 16 – dóm je sytě růžový, faly mají růžový podklad
s bohatým fialově červeným posypem a pískováním, červené kartáčky. Výška 25 cm.
Exkluzivní novinka!
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I4358 MARTIAN – M.Smith 15 – dóm je meruňkově žlutý s broskvově laděnými pysky
blizen, faly mají krémový podklad s burgundsky vínovým přelivem a se zvlněnými okraji.
Kontrastnímí kartáčky jsou červené. HM 2017. Opravdový Marťan!
I4723 WISH UPON A STAR 1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.

I4007 YODA

I4283 HEY HEY
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I4775 GOBO

I4776 MINISERIES
I4561 LUNATIC PARTY
I4776 MINISERIES – Keppel 11 – tříslově meruňkový s rozmytým fialovým okem korálově
růžovými kartáčky, Výška 13 cm. Kvete velmi raně. HM 2013, AM 2015. Špičková miniatura.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I4562 STYLISH MISS – T.Johnson 17 – bílá a slézově šeříková plikáta s nádherně vymodelovanými
a zřasenými květy s kontrastními červenými kartáčky. Výška 25 cm. Super novinka.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I4797 TOTAL DENIAL – Black 11 – dóm je bílý se zelenými žilkami, faly jsou bílé se
zeleným a růžovým tygrováním okolo růžově oranžových, bíle zakončených kartáčků. Výška
22 cm. Bohatě kvete.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
I4845 TUNED IN – T. Johnson – 16 – plikátovaný dóm je lososově růžový s tříslovou
texturou, faly jsou ve středech tmavě ostružinově plikátované na světle žlutém podkladě, okraje
jsou tříslově lososové, kartáčky potom svítivě červené. Moderní zřasená forma květů, skvělá
vůně a kvete velmi raně. Výška do 25 cm. Nádherná novinka!
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
I4406 WIDE OPEN – Black 05 – krémově žlutý, velmi zvlněná kulatá forma, bílé kartáčky
jsou v hrdle růžové.
1 kus 25 Kč, 3/70 Kč.
I4999 KOLEKCE MINIATURNÍCH - každá sazenice jiný druh, 10/200 Kč, 20/350 Kč.

I4562 STYLISH MISS

I4797 TOTAL DENIAL

I4563 CARROT FLASH

I4605 ICON

I4358 MARTIAN

I4999 KOLEKCE MINIATURNÍCH

I4406 WIDE OPEN

I4845 TUNED IN
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I5083 GREYWOODS CATRINA

I5090 CUPCAKE
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I5089 BLUEBERRY PIE

JAPONSKÉ KOSATCE

Jsou to kosatce z bažin a mělkých vod. Daří se jim u nás velmi dobře. Vždyť mezi ně patří
i iris pseudacorus – kosatec žlutý, který patří u nás k častým rostlinám vlhkých příkopů
a okrajů rybníků. Na vzniku této skupiny se však podílely japonské kosatce iris leavigata
a iris ensata (dříve kaempferi). Tyto kosatce patří nejatraktivnějším a nejnápadnějším
květinám na zahradě. Květy jsou obvykle velké, až 25 cm v průměru. V Japonsku se
tento druh šlechtí již více jak 500 let. Kvetou na přelomu června a července. Většina
odrůd roste v našich podmínkách dobře. Vyžadují kyselou půdu s větším podílem
rašeliny, jsou citlivé na přítomnost vápníku. Přes zimu vyžadují spíše sušší prostředí
a nastýlku z listí. Na jaře, v době vegetace až do květu vyžadují dost vody, přes léto,
podzim a zimu spíše sušší stanoviště. Jsou vhodné i pro pěstování v nádobách, ve kterých
však méně bujněji rostou a květy jsou trochu menší. Přes zimu se nádoby uloží na suché,
bezmrazé místo, na jaře se umístí i s nádobami na vlhčí místa zahrad. Nejlépe kvetou dva
roky po vysázení. Po čtyřech letech se v létě po odkvětu trsy rozdělí na oddenky se třemi
až pěti výhony a listy se zkrátí na třetinu. Jsou vynikající jako solitery, ale i do skupin,
popřípadě i k řezu. Dosahují výšky 60 cm až 1 metr. Ačkoli se jedná o vodní kosatce,
I5095 SUGAR DOME rostou dobře i v normální zahradní, na živiny bohaté vlhčí půdě.
I5089 BLUEBERRY PIE – Heemskerk 20 – sytě purpurové květy s borůvkově
modrými středy okolo zlatě žlutých signálních středů. Výška 1 metr. Novinka 2020.
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
I5090 CUPCAKE – Heemskerk 20 – sněhově bílé, široce rozevřené květy se šartresky
zelenými signálními středy a jemně fialově melírovanými pysky. Výška 90 cm. Novinka 2020.
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
I5083 GREYWOODS CATRINA – Wilkinson 02 – čistě bílý s kontrastními, ostře
žlutými signály s purpurovým lemováním, 20 cm velké květy mají růžově fialové
žilkování. Výška 90 cm.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
I5095 SUGAR DOME – Bauer/Coble 08 – nařasené faly i dómové petály jsou míchané
s několika pastelových modrých tónů s bílým žilkováním, malá kontrastní pouzdra
blizen a pylu tvoří jakýsi pseudo dóm. Výška 1 metr. Nově v katalogu.
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
I5096 WHITE LADIES – úhledně uspořádané, porcelánově bílé květy s kontrastními
chromově žlutými signály. Výška 85 cm. Nově v katalogu.
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
I5000 KOLEKCE JAPONSKÝCH – 3/250 Kč.
I5096 WHITE LADIES

I5641 CLARET CUP

I5000 KOLEKCE JAPONSKÝCH
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I8815 ROY DAVIDSON

I8814 virginica DARK AURA

I5591 ACTIVE DUTY

BOTANICKÉ KOSATCE

I5555 BLUEBBERY FAIR

Skupina kosatců, které najdeme v přírodě. Své nezastupitelné místo mají všude tak, kde
se vyžaduje původní přírodní ráz zahrad, jsou však poutavé i v okrasných zahradách
a často se vhodně doplňují s rostlinami hybridními.
I8815 ROY DAVIDSON – Hager 87 – selekce iris pseudacorus a Holdens Child. Květy
jsou fialové a bronzově žíhané.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
I8814 virginica DARK AURA – Hewitt 96 – tmavě fialově modrý, bíle kropenatý střed.
Mohutný a robustní vzrůst, výška 1 metr. Pravděpodobně i.virginica x i. versicolor hybrid.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.

SIBIŘSKÉ KOSATCE

Tato skupina zahrnuje 11 botanických irisů a jejich hybridy, zejména z druhů iris sibirica –
kosatce sibiřského, který roste i u nás a iris sanguinea. Druhy této skupiny se pěstují jako
nenáročné trvalky. Dorůstají do výšky 50-130 cm. Barva květů je převážně modrá, fialová,
purpurová a bílá, vzácněji lila, růžová a žlutá. Kombinace více barev jsou zatím vzácné, ale
poslední dobou již bylo introdukováno několik desítek odrůd v kombinacích jako amoeny,
bicolor, dokonce i jako plikáty. Standardy jsou užší, faly většinou velmi široké. Pod bliznovým
lalokem mají faly bílou nebo žlutou kresbu doplněnou žilkováním. Mnohé kultivary mají tenký
stříbrný lem, novinky pak mají zvlněné, tuhé a odolné květy. Sibiřské kosatce mají něžné,
drobnější květy. Rychle však vytvářejí bohaté trsy s velkým počtem kvetoucích lodyh. Trávovité
listy těchto kosatců budí dojem trsů okrasných travin a tím celoročně navozují estetický účinek.
Odkvetlé lodyhy se střídají, aby tvořící se semena neoslabovala rostliny. Lodyhy se suchými
semeníky lze přitom použít do suchých vazeb. Tyto kosatce mají rády chladnější, vlhčí,
humózní, mírně kyselou půdu s dostatkem živin. Dobře rostou i v polostínu. Rozsazují se po
odkvětu, třeba i po deseti letech. Využívají se jako solitery či záhonové květiny, které sázíme
40 cm od sebe. Patří k nejvděčnějším a nejméně náročným rostlinám. Oblíbí si je všichni, kteří
dávají přednost přírodním formám květin. Nejlepší zakrslý kosatec každý rok obdrží MorganWoodovu medaili. V našich podmínkách jsou sibiřské kosatce naprosto bezproblémové!

I5507 BUTTER AND SUGAR

KLASICKÉ SIBIŘÁKY

Jedná se prakticky o hybridy iris sibirica a iris sanguinea. Převažují většinou tóny modré
a fialové a jaké bílé a žluté. Purpurová a hnědá už jsou vzácností. Jsou však velmi
vytrvalé a otužilé, rostou a kvetou bez jakékoli péče.
I5591 ACTIVE DUTY – Stahly 99 – vínově červené květy mají dokonalý tvar, středy
falů jsou modře a bíle probarvené.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
I5555 BLUEBBERY FAIR – Hollingworth 97 – dóm je světle modře fialový, faly jsou
vícenásobně tónované, sytě fialolové přecházející do středně modré, bílý signál. Květy jsou
žřasené. Výška 80 cm. Tetraploidní odrůda. HM‘00, AM‘02, Morgan Wood Medaile 2004.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
I5507 BUTTER AND SUGAR – McEwen 79 – delikátně tvarovaný dóm je bílý, faly
jsou měkce žluté. Výška 70 cm. HM 1978, AM 1981, Morgan-Woodova medaile 1986.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
I5670 CAESAR’S BROTHER – Morgan 32 – čistě sametově fialové, 10 cm velké
květy. Výška 70 cm.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
I5502 CARELESS SALLY – Schafer/Sacks 97 – základ dómu je bílý s červeně
fialovým stínováním, fialová pikotáž pysků. Pěkně zvlněné široké faly jsou rozmytě
červenavě fialové se zlatým signálním středem s tmavě bronzovou síťkou. Výška 70 cm.
HM 1999, AM 2001, Morgan Wood Medaile 2003. Skvělý moderní sibiřák.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I5641 CLARET CUP – Heemskerk 09 – vínově purpurový, 14 cm velké květy,
kontrastní bílé mramorované hrdlo. Novinka.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
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I5502 CARELESS SALLY
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I5698 ESTER C.D.M.
I5669 FLY OF BUTTERFLIES
I5660 CONTRAST IN STYLE – Hollingworth 89 – 12 cm velké květy jsou středně vínově
rudé, na falech kontrastní bílé oko modře lemované a žíhané. Výška 70 cm. HM 1991, AM 1995
1 kus 50 Kč, 3/130 Kč.
I5697 CURRIER – Hollingworth 04 – dóm je červeně purpurový, faly jsou středně
červené s jemným bílým lemováním a velmi velkým kontrastním bílým středem, v hrdlo
mosazně melírovaný. Výška 85 cm. Velmi raná tetraploidní odrůda s velkými květy,
velmi bohatě kvete. Originální odrůda.
1 kus 50 Kč, 3/130 Kč.
I5510 DANCE BALLERINA DANCE – Varner 83 – dóm je bílý s fialově růžovým
nádechem, faly jsou lila růžové, lehce zvlněné. Jeden z nejkrásnějších sibiřských
kosatců, výška 80 cm. Tato odrůda obdržela nejvyšší vyznamenání pro sibiřské kosatce
– Moran-Woodovu medaili za rok 1989.
1 kus 50 Kč, 3/130 Kč.
I5547 DAWN WALTZ – Schafer/Sacks 98 – levandulově vybarvené květy, faly jsou
tmavě purpurově žilkované, zelené mřížkované hrdlo.
I5547 DAWN WALTZ
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
I5685 DEVIL’S DREAM – Schafer/Sacks 90 – velmi pozdně kvetoucí odrůda s temně
purpurově červenými květy s fialovou skvrnou. Výška 85 cm. Nově v katalogu.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I5587 DREAMING GREEN – McEwen 81 – bílý self, zelený rub květů a poupata. Od
středů falů zelené linky k okrajům. Diploidní, 70 cm vysoká odrůda, pozdní, až 14 cm
velké květy, opakuje květenství. HM‘83.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
I5588 DREAMING ORANGE – McEwen 87 – krémové až světle žluté, až 16 cm velké květy
mají kontrastně zbarvené, oranžově žluté hafty. Výška 90 cm. Tetraploidní orůda. HM‘89.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
I5698 ESTER C.D.M. – McGarvey 82 – robustní, čistě bílý self se žlutým hrdlem.
Výška 1 metr. Velmi vitální sorta.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.

I5552 GULL‘S WING

I5697 CURRIER

I5686 LIGHT OF HEART
I5642 GOLDEN EDGE
I5669 FLY OF BUTTERFLIES – Witt 72 – světle modrý dóm, bílé kopinaté faly jsou
modře žilkované. Velmi podobný na původní druh iris sibirica.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I5642 GOLDEN EDGE – McEwn 91 – dóm je středně modrý, faly jsou modře fialové se žlutým
signálem a okraji lehce navlněných petálů. Výška 75 cm. Tetraploidní odrůda. HM 1997.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
I5552 GULL‘S WING – McGarvey/Wadekamper 88 – čistě bílé květy mají sametovou
texturu. Vitální, vysoký vzrůst, kvete později. HM 1992. Award of Garden Merit RHS 1996.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
I5658 HARPSWELL HAZE – McEwen 77 – světle modrý s tmavě fialově modrým
promelírováním a nervaturou, bronzový a bílý postřik v hrdle. Výška 90 cm.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
I5658 HARPSWELL HAPPINESS – McEwen 83 – dóm je krémově bílý, faly
světlounce krémově bílé se žlutozeleným nádechem v hrdle a na haftech. Květy jsou
lehce zvlněné. Výška 80 cm. HM 1985. Tetraploidní odrůda.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
I5676 REGENCY BELLE - McEwen 85 - velmi raná odrůda se světle fialovým dómem
a bílými výraznými bliznami. Faly jsou středně modré. Výška 70 cm.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
I5613 LEMON VEIL – Bauer/Coble 00 – perleťově růžové květy, citrónově žluté
mramorované signály. Výška 75 cm. HM 2004.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I5686 LIGHT OF HEART – Hollingworth 07 – světle fialový dóm, červeně fialové
faly, 12 cm velké květy. Výška 75 cm. Pěkně kontrastní!
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.

I5658 HARPSWELL HAPPINESS

I5587 DREAMING GREEN

I5685 DEVIL’S DREAM

I5701 HARPSWELL HAZE

I5588 DREAMING ORANGE
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I5584 OVER IN GLORYLAND

I5563 MOON SILK
I5681 REPRISE
I5562 MEMPHIS MEMORY – Varner 90 – šeříkově levandulové, 12 cm velké květy
mají na falech krémově bílé lemování. Vitální kultivar.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I5563 MOON SILK – Stahly 92 – bledě žlutý dóm, středně žlutě zbarvené faly jsou
v hrdle sytěji vybarvené. Zvlněné květy. HM 1994, AM 1996.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
I5678 NOT QUITE WHITE – Schafer/Sacks 03 – dóm je čistě bílý s diamantovým
porachem, faly jsou velmi jemně levandulové, rovněž s diamantovým poprachem. Květy
mají velice pěknou formu, jsou 12 cm velké a opakují květenství. Výška pouze 45 cm
a tak se hodí velice do skalek a slpinií.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I5584 OVER IN GLORYLAND – Hollingworth 92 – velké a silně zvlněné květy jsou
sytě purpurově fialové, na falech velký bílý jazyk. Vzrůstná tetraploidní odrůda. HM
1996, AM 1998, Morgan-Wood medail 2000.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I5681 REPRISE – Warburton 87 – 12 cm velké květy jsou ametystově fialové, v hrdle
I5678 NOT QUITE WHITE falů červeně fialové. Výška 80 cm. Často opakuje květenství.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I5574 ROARING JELLY – Schafer/Sacks 92 – světle levandulový dóm, faly jsou
malinové s lilavým žíháním. Zvlněné květy. Jeden z nejlepších sibiřských kosatců. HM
1995, AM 1997, Morgan-Wood medaile 1999. Skvělá barva!
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
I5664 RUFFLED PLUS – McEwen 82 – velmi sytě fialové květy typu self se zvlněnými
petály a výbornou substancí. Výška 60 cm. HM 1984.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I5689 RUFFLED VELVET – McEwen 73 – sametově purpurově až švestkově modrý
s výbornou substancí s jemně zvlněnými petály. Výška 55 cm. Vhodný i do nádob
a okraje záhonů. HM 1974, Morgan Award 1980.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
I5690 SARAH TIFFNEY – Schafer-Sacks 99 – dóm je bledě levandulový s šeříkově růžovým
melírem, faly jsou sytě levandulově růžové se zlatě žlutým přelivem a žlutě oranžovými okraji,
skořicově žilkované v hrdle. Výška 90 cm. Příjemně voní. Unikátně vybarvená sorta!
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I5562 MEMPHIS MEMORY

I5689 RUFFLED VELVET

I5574 ROARING JELLY
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I5664 RUFFLED PLUS

I5690 SARAH TIFFNEY
I5530 SHAKER‘S PRAYERS
I5691 SEE YA LATER – Hollingworth 06 – středně vybarvený purpurově červený self
s pěkně vybarveným hrdlem. Výška 85 cm, často opakuje květenství. Další výrazný
krok k červeným sibiřákům!
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I5530 SHAKER‘S PRAYERS – Warner 89 – středně purpurový, tuhý a rozevřený
dóm. Purpurové faly mají velký bílý signální terč, který je fialově žilkován, hafty jsou
nahnědlé. Květy jsou sice poněkud menší, vykvétají však bohatě na četných lodyhách.
Výška 82 cm, Morgan-Woodova medaile 1996.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I5532 SILVER EDGE – McEwen 73 – dóm je středně fialovomodrý, faly jsou
macečkově fialové se sametovým potahem a s výrazným stříbřitě bílým lemem. Střed
je žlutý a bílý s fialovým žilkováním a hnědými hafty. Unikátní tetraploidní odrůda
s velkými a zvlněnými květy, výška 70 cm. HM 1975, Morganova medaile 1978.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I5654 SOFT BLUE – McEwen 79 – extra raná sorta se světle azurově modrými květy
s modrou nervaturou a bílými okraji. Výška 75 cm. Opakuje květenství!
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I5533 SPARKLING ROSE – Hager 67 – lilavě růžové květy s krémovým, tmavě růžově
tečkovaným hrdlem. Velice nádherný druh. Impozantní! Výška 70 cm. HM 1969, JC 1969.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
I5692 SPINDAZZLE – Bauer/Coble 01 – dóm je purpurově růžový v horizontálním
uspořádání a dal tak vyniknout růžově fialovým pyskatým bliznám, které zaplňují střed
a vytváří tak dojem plnokvětosti. Faly jsou tmavěji vybarvené se sametovým povrchem.
Výška 80 cm. Zajímavá forma nevyskytující se u jiného sibiřáku!
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
I5665 TEAL VELVET – McEwen 81 – velké sametové květy jsou velmi tmavě a sytě
indigově fialově vybarvené s načervenalým nádechem, na falech typický bílý signální
střed. Výška 85 cm. Tetraploidní odrůda.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.

I5692 SPINDAZZLE

I5665 TEAL VELVET

163

I5691 SEE YA LATER

I5532 SILVER EDGE

I5654 SOFT BLUE

I5533 SPARKLING ROSE

lukonbulbs@mybox.cz

I5701 AMA NO HANE

I5666 YELLOW TAIL
I5706 RIKUGI SAKURA
I5666 YELLOW TAIL – Copeland 06 – dóm je bílý, faly se otevírají v šartresky
zeleném tónu, později se vybarvují do šartresky žlutého odstínu. Kanárkově žluté
signály. Nádherná zřasená forma květů. Výška 80 cm. Skvělá novinka.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I5500 KOLEKCE SIBIŘSKÝCH – 5 kusů za 180 Kč, 10/340 Kč, vždy každý jiný druh.

VĚJÍŘOVITÉ SIBIŘÁKY

Květy nemají dóm, ale pouze 6 falů roztažených do vějířů. Velmi elegantní.
I5701 AMA NO HANE – Hiroshi Shimizu 02 – absence dómu, šest šeříkově
levandulových falů s bílými signály a okrovými hrdly. Výška 75 cm. Vynikající
japonská novinka.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I5702 HELICOPTER – Shidara/Hager 88 – ametystově fialové květy jsou tvořeny šesti
faly a třemi bliznami. Velmi zajímavý tvar jak vířivé vrtule helikoptéry. Výška 80 cm.
I5708 I SEE STAR Unikátní!
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I5708 I SEE STAR – Heemskerk 18 – čistě tmavě modré, 14 cm velké květy jsou šesti
četné bez vrcholových petálů dómu, kontrastní bílé prožilkované signály. Výška 75 cm.
Špičková novinka.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I5704 NAGAREBOSHI – Shidara 99 – temně fialově modré květy tvořené šesti faly
s kontrastními bílými okénky. Výška 70 cm.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
I5706 RIKUGI SAKURA – Shidara/Hager 88 – lilavě růžové květy se 4-6 faly,
v bázi nažloutlé. Velmi elegantní druh. Výška 70 cm. Odrůda z Japonska.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I5700 KOLEKCE PLNOKVĚTÝCH SIBIŘÁKŮ – 5/260 Kč, každý jiný.
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I5762 UZUSHIO

I5753 DOUBLE STANDARDS

I5756 KABLUEY

Petály dómu jsou zmnoženy a vytvářejí plné růžice. Pocházejí z více generační
hybridizace plnokvětého iris sibirica Flore Pleno.
I5753 DOUBLE STANDARDS – Bauer/Coble 00 – plnokvětá forma se 14 cm velkými
vínově zbarvenými květy, okrově zlaté, tmavě žilkované oko. Výška 85 cm.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I5755 IMPERIAL OPAL – Bauer/Coble 01 – plnokvětý levandulově růžový
s výrazným žebrováním a tečkováním. Výška 86 cm.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I5756 KABLUEY – Bauer/Coble 99 – modrý poloplný s 18-25 petály, světlý střed.
Tetraploidní odrůda.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I5757 KABOOM – Bauer/Coble 01 – plnokvětý námořnicky modrý, velké bílé signální
středy, v hrdle nažloutlý. Tetraploidní novinka. Výška 86 cm. HM 2006, AM 2010.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I5759 RAMBUCTIOUS – středně modrý self s plnými květy – dóm tvoří 6-9 petálů
stočených do tvaru růžičky. Výška 90 cm. Parádní kultivar.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I5761 TUMBLE BUG – Bauer/Coble 00 – plnokvětý sibiřák – dóm ze 3-6 petálů
je růžově vínový, 6 petálů falů jsou tmavší se žlutým signálem a bílým halo s temně
vínovým ohraničením.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I5762 UZUSHIO – Ho Shidara 03 – více petálový středně modrý s menšími bílými
signály. Výška 60 cm. Nově v nabídce.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I5750 KOLEKCE PLNOKVĚTÝCH SIBIŘÁKŮ – 5/260 Kč, každý jiný.

I5757 KABOOM

PLNOKVĚTÉ SIBIŘÁKY

I5702 HELICOPTER

I5704 NAGAREBOSHI

I5759 RAMBUCTIOUS

I5500 KOLEKCE SIBIŘSKÝCH I5700 KOLEKCE PLNOKVĚTÝCH SIBIŘÁKŮ
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I5931 BUTTESCOTCH FIZZ

I5804 BLACK JOKER
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I5830 A THOUSAND KISSES

SIBIŘSKY PEACOCK BUTTERFLY

Pojmenování této skupiny (motýl babočka paví oko) je často používáno holandskými
a americkými zahrádkářskými firmami a vcelku vystihuje exotické vybarvení a vzhled
květů. Petály dómu, a především petály již značně širokých falů, jsou mnohem pestřeji
a často neortodoxně vybarveny. Jsou obohaceny o geny iris chrysographes a dalších
botanických odrůd z Číny a Himalájí. Tužší okvětní lístky jsou pěkně zřasené a rozevřený
dóm dává možnost vyniknout pěkně vybarveným krytům (pyskům či pouzdrům) blizen
a pylových tyčinek. Tento typ sibiřáků také pěkně voní.
I5830 A THOUSAND KISSES – Heemskerk 21 – červeně fialový dóm a faly s bílou,
vlásenkově tenkou pikotáží a zlatým signálem s bílým středem a s modrou svatozáří
okolo něj. Novinka 2021.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
I5804 BLACK JOKER – Schafer/Sacks 12 – levandulový dóm se žlutou infúzí je při
základně fialově rozmytý. Faly jsou purpurové a na žlutém podkladě získávají nahnědlý
I5805 CAPE COD BOYS odstín s načernalou texturou, okraje jsou okrově žluté. Výška 50 cm. Kvete pozdněji. HM
2015, AM 2019. Žádný jiný Sibiřák takto není vybarvený. Extravagantní novinka.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
I5931 BUTTESCOTCH FIZZ – Schafer/Sacks 13 – světle krémově žlutý dóm
s tmavšími žilkami. Faly jsou okrově žluté s naoranžovělým efektem a něžným růžovým
hávem. Sesterský k odrůdě Paprikash. Vynikající barva!
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
I5805 CAPE COD BOYS – Schafer/Sacks 09 – dóm je chrpově modrý, tmavě
žilkovaný, pouzdra pylu a blizen jsou azurově modrá s levandulovými okraji. Velmi
široké a moderně zvlněné faly jsou sytě modré s tmavším melírem a světle modrými
okraji, střed je jasně žlutý s hnědou pavučinou. Výška 70 cm. HM 2012, AM 2014.
Opakuje květenství. Kultivar mnoha modrých tónů.
1 kus 100 Kč, 3/270 Kč.
I5830 COLD FROSTY MORNING – Schafer/Sacks 00 – čistě bílý self se skrytými
žlutými signály a pevnými nařasenými petály. Výška 70 cm. Velmi stylový sibiřák.
I5830 COLD FROSTY MORNING 1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.

I5806 DRINK YOUR TEA

I5807 FANCY ME THIS
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I5808 GINGER TWIST

I5802 HOW AUDACIOUS
I5809 CHERRY FLING
I5806 DRINK YOUR TEA – Schafer/Sacks 14 – dóm je broskvově růžový a po
okrajích zřasený, pysky jsou meruňkově žluté. Faly jsou kakaově oranžové, pavučinový
středový signál je zlatě žlutý, okraje jemně navlněných okrajů mají světle žlutou ořízku.
Výška 80 cm. HM 2017. Barevně unikátní novinka.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
I5807 FANCY ME THIS – Schafer/Sacks 13 – světle růžově mramorovaný dóm
s třásnitými pysky, faly jsou sytější růžové s tmavší nervaturou a světlejšími okraji, střed
je zlatě protkán. Velmi tuhé petály jsou nádherně zřasené. Výška 80 cm. Novinka jak
z růžového brokátu.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
I5808 GINGER TWIST – Schafer/Sacks 09 – dóm je levandulově a meruňkově
namíchaný se světle žlutými okraji, faly mají růžově hnědavý podklad s bohatou
a výraznou, červeně purpurovou nervaturou a tečkovanými okraji. Zlatý signální střed
zasahuje přes polovinu falů. Výška 76 cm. Franklin Cook Cup 2010, HM 2012, Walther
Cup 2012, AM 2014, Morgan-Wood medaile 2016. Karamelově zázvorová novinka.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
I5802 HOW AUDACIOUS – Hollingwort 10 – dóm je červeně fialový, faly jsou
stupňovaně čtyřbarevné – žlutý signální hrdlo, bílý střed, modré halo a červeně fialové
nařasené okraje. Květy jsou velké 14 cm a jsou celkově tmavě prožilkované. Výška 85
cm. HM 2013, AM 2015. Parádní!
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
I5824 CHARMING BILLY – Schafer/Sacks 04 – světle fialově červený dóm s tmavším
stínováním, pysky jsou světle lila s tříslově oranžovými vrcholy. Faly jsou intenzívně
purpurově fialové se svítivým žlutým, černě purpurově žilkovaným signálem. Výška 65
cm. HM 2007, AM 2011. Vynikající kultivar.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
I5809 CHERRY FLING – Schafer/Sacks 13 – dóm je světle purpurový s kontrastními
žlutými pysky s levandulovou infúzí. Faly mají třešňově růžovou barvu s výrazným
tmavším halo okolo zlatě bronzového kropenatého středu. Nádherně nařasené okraje
plátků. Výška 70 cm. Skvělý barevný efekt.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
I5810 JERRY MURPHY – Schafer/Sacks 09 – bledě smetanově růžový dóm,jemný
žlutě zlaté okraje směrem k falům tmavnou. Faly jsou světle karamelově hnědé, lehce
meruňkově protkané. Vynikající forma zřasených květů Výška 80 cm. HM 2011.
Barevně mimorádná sorta.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
I5826 KISS THE GIRL – Schafer/Sacks 04 – pěkná horizontální forma krémově
žlutých okvětních lístků dómu a pyskatých blizen, které jsou rozevřeny do vějíře. Faly
jsou tmavě chromově žluté. Výška 70 cm. Perfektní celo žlutý sibiřák s moderní formou
jemně nařasených květů.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
I5811 MAD HAT – Schafer/Sacks 13 – světlounce purpurový dóm je velmi zřasený
a tvoří spolu se šeříkovými pysky blizen kompaktní, téměř plnou kopuli. Intenzívně
nařasené faly jsou dost variabilní ve vybarvení – rynglově červeně fialové s velmi
tmavou fialovou nervaturou a zlatým, jemně mramorovaným signálním středem. Na
sluníčku přecházejí později květy do pastelově ledově namodralého vybarvení. Výška
65 cm. Úžasný kultivar.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
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I5813 ON MULBERRY STREET

I5803 MISS APPLE
I5932 MAGNETISM
I5932 MAGNETISM – Schafer/Sacks 06 – středně modrý dvojtónový s tmavými a hustými
žilkami a výrazným středovým žlutým signálem. Široká a nařasená forma. Výška 65 cm.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I5803 MISS APPLE – Schafer/Sacks 09 – dóm je středně červený, faly jsou sytě
červené s kontrastním zlatým signálním středem. Výška 75 cm, 12 cm velké květy. HM
2012, AM 2014, Morgan-Wood medaile 2018. To je fakt paráda!
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
I5813 ON MULBERRY STREET – Schafer/Sacks 12 – dóm má bledě modrý
základ s bohatým fialovým probarvením a je doplněn voskovými zřasenými pysky
s ametystovou a mosaznou pikotáží. Faly jsou modré s tmavě fialovou nervaturou,
navlněné okraje mají načervenalý nádech a vše umocňuje kontrastní svítivý signální
střed. Výška 80 cm. Úžasná forma květů!
I5815 PAPRIKASH 1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
I5815 PAPRIKASH – Schafer/Sacks 13 – bledě růžový dóm s bohatým fialově
červeným žilkováním, faly mají meruňkově oranžový podklad s výrazným červeným
přelivem se zlatým protkaným středem. Pěkná forma květů. Pochází z Miss Apple.
Výška pouze 52 cm. HM 2015, AM 2017. Jak paprikáš z Maďarska!
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
I5816 PENNYWHISTLE – Schafer/Sacks 01 – sytě modrý dóm s kontrastními světle
modrými pouzdry s bliznami, faly jsou středně fialově modré s velikým krémově žlutým
signálním středem se silným hnědým a fialovým žilkováním. Výška až 90 cm. Kvete
velmi raně. Exotika.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I5933 REEL CUTE – Schafer/Sacks 14 – dóm je šedě modrý, široké faly jsou tmavší,
mramorované, kontrastní a rozplývající se zlatě žlutý signál. Výška 95 cm.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
I5816 PENNYWHISTLE
I5828 RUFFLES AND FLOURISHES – Hollingworth 02 – různě tónované červeně fialové,
silně nařasené petály, na falech s jemná bílá ořízka, zlatý a bílý střed s příjemným mramorováním
a modrým halo. Výška 85 cm. HM 2005, AM 2007, Morgan-Wood Medaile 2009.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
I5817 SO VAN GOGH – Schafer/Sacks 05 – šeříkově modrý dóm s tmavě fialovým
rozvětveným žilkováním. Faly jsou hlinkově žluté, okraje jsou světlejší s levandulovou
infúzí, horní část falů má hnědé žilkování s posypem. Výška 80 cm.
HM 2008, AM 2010, Morgan-Wood medaile 2012. Úžasná raná sorta.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
I5527 SUGAR RUSH – Schafer/Sacks 09 – dóm je perleťově růžový a spolu s výraznými
namodralými bliznami tvoří šestičetnou růžici. Kontrastní faly jsou míchané světle
červené a zlatě žluté s tmavě růžovým žilkováním a částečným žíháním. Výška 70 cm.
HM 2011, AM 2013. Další neobvyklá forma květů!
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
I5817 SO VAN GOGH
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I5818 TIPPED IN BLUE
I5933 REEL CUTE
I5823 SUN GROOVES – Heemskerk 20 – dóm je tříslově meruňkový s tmavšími žilkami,
pysky jsou béžové s lila infúzí a žlutými okraji. Faly mají velmi zvláštní odstín skořicově
oranžové barvy, lehce nařasené okraje mají tenký zlatý lem, střed je žlutě tečkovaný
a tmavě žilkovaný. Výška 70 cm. Velké květy mají 14 cm v průměru. Super novinka.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
I5818 TIPPED IN BLUE – Schafer/Sacks 10 – nádherná novinka ze sorty So van
Gogh. Dóm je světle modrý s tmavě modrým žilkováním a jemnými zlatě žlutými okraji.
Základ falů je svítivě žlutý s tmavě fialovým žilkováním a pokropením, špičky falů jsou
krásně modře vybarveny. Výška 60 cm. Další velmi líbivá kombinace.
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
I5819 UNBUTTONED ZIPPERS – Schafer/Sacks 11 – dóm je bledou míchanicí žluté,
červené a fialové v kombinaci s meruňkovými, lehce namodralými kudrnatými pysky.
Faly jsou namíchané stejně jako petály dómu s výrazným šartresky žlutým signálním
znakem. Výška 60 cm. Značně odlišný od ostatních sibiřáků.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
I5820 UNCORKED – Schafer/Sacks 02 – dóm je bledě modrý se žlutými žilkami,
podobně jsou vybarveny i pysky. Faly jsou žluté s modrým přelivem, takže se dohromady
slévají do unikátního khaki olivového odstínu, okraje petálů a signální pavučina jsou
zlatě žluté. Výška 70 cm. Skvělá sorta!
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
I5800 KOLEKCE PEACOCK BUTTERFLY – 5/300 Kč, každý jiný.

I5828 RUFFLES AND FLOURISHES

I5527 SUGAR RUSH

I5819 UNBUTTONED ZIPPERS

I5800 KOLEKCE PEACOCK BUTTERFLY

I5823 SUN GROOVES
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Z4004 BEN HOPE

Z4009 SULPHUREUM PLENUM
Z4001 AMABILE PLENUM

Z4003 BRONZETEPPICH

TRVALKY

Trvalky jsou víceleté byliny, jejichž nadzemní části na podzim zpravidla odumírají
a rostliny přežívají zimu v zásobních orgánech jako jsou oddenky, ztlustlé řepovité kořeny
apod. Nabízené trvalky jsou v kontejnerech, sázené jsou do směsi z písku, pobaltské
vřesovištní rašeliny a ošetřené proti houbovým chorobám. Dobře se kombinují jak s keři, tak
i s letničkami, rovněž i s cibulnatými a hlíznatými trvalkami. Vyšší trvalky, též zvané pereny
se výborně hodí k řezu do váz nebo některé z nich i k sušení. Z kontejnerků se vysazují co
nejdříve do volné půdy, do skupinek od jednoho druhu nebo jednotlivě podle charakteru
a vzrůstu. Na zimu (raději koncem listopadu) se mohou trvalky(ale ne ty stálezelené!) nakrýt
suchou rašelinou, starým kompostem či prostě přikrýt větvemi s jehličím. Trvalky uvádíme
pod českými názvy, kurzívou jsou psány latinské botanické názvy.
Z4011 CERISE QUEEN Všechny nabízené trvalky jsou plně mrazuvzdorné!

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.
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.

Z4000 SMĚS DEVATERNÍKŮ
Z4010 THE BRIDE
Z4012 STERNTALER – ostře kanárkově žluté květy.
Z4009 SULPHUREUM PLENUM – sírově žlutá, plná.
Z4010 THE BRIDE – bílé květy, žlutý terč.
Z4000 SMĚS DEVATERNÍKŮ – 5/125 Kč.

DLUŽICHY

Dlužichy, latinsky heuchera, jsou plně mrazuvzdorné v létě kvetoucí trvalky se zvláštně
vybarvenými listy. Milují polostín. Výška v květu 50 cm. Výbornou doprovodnou
trvalkou jsou bohyšky, kterých najdete na našem webu obrovský výběr.
1 kus 60 Kč, 3 kusy od druhu 160 Kč.
W4302 LEUCHTKAFER – h. sanguinea – šarlatové květy, muškátově zelené listy.
W4301 PALACE PURPLE – h. micrantha – krémově bílá květy, bronzově čokoládové listy.
W4310 RUBY BELLS – h. sanguinea – rubínově červená. Nádherný habitus rostlin.
W4300 SMĚS DLUŽICH – 3/160 Kč.

FUCHSIE

Fuchsie, latinsky fuchsia, jsou známé trvalky pěstované v bytech a venku, které se
na zimu ukládají. Nabízíme druhy, které jsou mrazuvzdorné, nesnáší však příliš velké
mrazy. Používají se jako soliterní květiny i do živých plotů. Na zimu, po příchodu
prvních mrazíků, raději ukládat.
1 kus 40 Kč, 3 kusy od druhu 110 Kč.
Z1802 magellanská GRACILIS – f. magellanica – červená a fialová. Výška 80 cm. Novinka.
Z1801 MADAME CORNELISSEN – f. longipendunculata – menší poloplné červené
a bílé květy, výška 75 cm. Na zimu se ukládá.

Z4006 GOLDEN QUEEN

Z1801 MADAME CORNELISSEN

Z1802 magellanská GRACILIS

W4310 RUBY BELLS

Z4007 LAWRENSONS PINK
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Z3657 MESA RED
Z5453 GAUDI RED

Z5452 GAUDI PINK

Z5451 GAUDI MEDIUM WHITE

GAURY – SVÍČKOVCE

Z3141 PINK POMPOM

Gaury, latinsky gaura lindheimeri, jsou v létě kvetoucí víceleté květiny, plně
mrazuvzdorné. Dávají přednost slunci, lehké a propustné půdě.
1 kus 45 Kč, 3 kusy od druhu 125 Kč.
GAURY GAUDI – jsou nové hybridy s většími květy, jsou to kompaktně
rostoucí trvalky, dorůstasjící maximálně do 40 cm výšky. Jsdou nezastupitelnými
trsovitě rostoucími trvalkami. Charakteristický jsou svým vzdušným habitem,
drobnými ozdobnými listy a jemnými květy. Ideální rostlina do štěrkových,
trvalkových záhonů. Tvoří pěknou kombinaci s travinami. Skvěle se vyjímají
i v nádobách (ty se pak na zimu ukládají). Bohatě kvetou od června do září.
Z5451 GAUDI MEDIUM WHITE – smetanově bílé květy z růžových poupat, tmavě
puntikované listy.
Z5452 GAUDI PINK – karmínově růžové květy z tmavých poupat, tmavě červené listy.
Z5453 GAUDI RED – je ceněný pro krásně zbarvené růžovočervené květy, které vykvétají
z růžovočervených poupat. Listy jsou tmavě zelené s bordó přelivem s krátkými hroty květů.

HVOZDÍK ZAHRADNÍ

Vynikající série nově vyšlechtěných hvozdíků širokého využití – truhlíky, závěsy,
nádoby a záhony. Výška 20 cm. Stanoviště slunné i polostín, růst vzpřímený. Dodáváme
v kontejneru o velikosti 9 cm. Doporučený počet do truhlíku šíře 60 cm je 4 kusy. Kvetou
bohatě po celý rok, při přirychlení za okny či ve skleníku kvetou již v březnu. Plné květy
příjemně voní. Mrazuvzdorné.
1 kus 40 Kč, 3 kusy od druhu 110 kč, 5/175 Kč.
Z3141 PINK POMPOM – z nově vyšlechtěné série MOUNTAIN FROST hvozdíku
zahradního – diathus caryophyllus. Nádherné plné karafiátově růžové voňavé květy
poskytují krásný výbuch květů již na začátku jara následovaný neustálým kvetením až do
podzimu. Dobrý habitus udržuje na zahradě rostliny čisté a prakticky bezúdržbové. Novinka.

IBERKY

Z4056 MASTERPIECE

Iberky stálezelené, latinsky iberis semperverens, jsou stálezelené a mrazuvzdorné
trvalky, vynikající skalničky. Milují slunce a propustnou půdu. Kvetou od dubna do
června. Vysoké jsou okolo 15 cm.

Z4051 ABSOLUTELY AMETHYST

Z4060 NEVINA
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Z4057 PINK ICE

W5115 OLYMPIC FIRE
Z3653 ARIZONA SUNSET
Z4051 ABSOLUTELY AMETHYST – kompaktní, 20 cm vysoká trvalka se senzačně
zbarvenými, ametystově růžovými květy, které v hroznech překrývají zelené listy.
Preferuje slunné stanoviště a dobře propustnou půdu s obsahem humusu. Meristémové
sazenice v kontejnerech. Na skalky i do nádob. Absolutní novinka.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
Z4056 MASTERPIECE – kvete od dubna do července světle růžovými květy
s nachvými středy. Vynikající skalnička. Novinka.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
Z4060 NEVINA – je svěží bílá iberka, květy jsou větší, třásňové lupíny oválné protáhlé,
jasně bílé barvy, kontrastní žluté stzředy. Dlouhé kvetení od jara do poloviny léta. Květy
jsou lákadlem pro motýly a včely. Novinka.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
Z4057 PINK ICE – velmi nízká a kompaktní, růžová a bohatě kvetoucí. Novinka.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.

W5124 INGWERSEN’S VARIETY

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, 5/175 Kč.
Z3653 ARIZONA SUNSET – 30 cm vysoká, kompaktní trvalka s kontrastněji
vybarvenými květy, kde převažuje červená. Novinka.
Z3654 AFRICAN SUNSET – 25 cm vysoká, kompaktní trvalka s kontrastněji
vybarvenými květy, kde převažuje jantarově žlutá. Novinka.
Z3657 MESA RED – velmi tolerantní na sucho, rudě zbarvené květy, nižší vzrůst do 35 cm.
Z3650 KOLEKCE KOKARD – 5/160 Kč.

KAKOSTY

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.
W5124 INGWERSEN’S VARIETY – germanium macrorrhizum – kakost oddénkatý – 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.
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.
W5160 PINK POUFFE – geranium sanguineum – kakost krvavý – 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.
W5113 VISION VIOLET – geranium sanguineum – kakost krvavý – 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.
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W4422 BANANA CREAM

Z4102 PULSAR VIOLET

KONIKLECE
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Koniklece, latinsky pulsatilla, jsou plně mrazuvzdorné trvalky pěstované pro velké
převislé zvonkovité, až pohárovité květy porostlé jemným chmýřím. Plné slunce
a propustná, výživná půda. Hodí se do skalek.
1 kus 40 Kč, 3 kusy od druhu 110 Kč, 5/175 Kč.
OBECNÉ – klasika na skalky.
Z4103 PULSAR RED – p. vulgaris rubra – tento 25 cm vysoký kultivar se vyznačuje
vysokou odolností vůči počasí a sytě purpurově červenými květy.
Z4102 PULSAR VIOLET – p. vulgaris – purpurově fialové květy s modrým nádechem,
bohatě kvete. Výška 25 cm.

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.
1 kus 60 Kč, 3 kusy od druhu 160 Kč, 5/270 Kč.
W4408 BECKY W4422 BANANA CREAM – Banánový krém – banánově žluté květy jsou pastvou pro
motýly, výška 50 cm. Skvělá k řezu, na záhony i do nádob. Super novinka.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
W4408 BECKY – bohatě kvetoucí bílá vhodná na záhony i do nádob i k řezu. Výška
40-50 cm. Novinka.
W4417 LACREME – květy se otevírají jako krémově žluté a dozrávají v krémově
vílou. Výška 25 cm. Novinka.
W4418 LAGRANDE – odrůda je velmi raná v první sezóně s květem velké bílé kulaté
sedmikrásky. Následující odnože s mnoha dalšími květy vyrústající z terminálu vytváří
dlouhotrvající trs květů. Výška 25-30 cm. Novinka.
W4419 LASPIDER – nádherná bílá poloplná s kontrastnímžlutým středem. Kompaktní
vzrůst a květy s jehlicovitými okvětními plátky lze použít také k řezu. Květy se objevují
od června do července. Dorůstá do výšky 40 cm. Velmi dekorativní. Novinka.
W4410 LACROSSE – l.maximum – velké žluté terče, zvláštně tvarované bílé okvětní
lístky. Výška 25-30 cm. Vhodná do nádob, na okraje i k řezu. Novinka.
W4416 MADONNA – Kvete v létě jednoduchými vetšími bílými květy s kontrastními
žloutkově žlutými květy. Výška 60 cm. Univerzální použití – na záhony, do nádob,
W4417 LACREME k řezu. Novinka.

W4418 LAGRANDE

W4419 LASPIDER
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W4420 vratič ROBINSONS RED

Z4103 PULSAR RED

W4410 LACROSSE

W4416 MADONNA
Z4859 STARSHIP BURGUNDY
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.
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.
W4400 KOLEKCE KOPRETIN – 5/250 Kč.

LOBELKY

Lobelky, latinsky lobelia, jsou mrazuvzdorné trvalky, stálezelené a lehce opadavé. Jsou
vhodné do trávníků, na okraje vodních nádrží. Přes zimu nesnáší vlhko. Lobelky se
mohou na zimu vyjmout z půdy a uložit ve sklepě v suché rašelině.
1 kus 40 Kč, 3 od druhu 110 Kč, 5/175 Kč.
HYBRIDY STARSHIP – nádhernéí trvalky s vylepšeními a dlouhotrvajícími
květenstvími, vhodné jak pro řez, tak na záhony i do nádob. Kvetou celé léto.
Z4859 STARSHIP BURGUNDY – burgundsky vínové květy se sametovým povrchem,
výška 40-60 cm. Lobelky se mohou na zimu vyjmout z půdy a uložit ve sklepě v suché
rašelině. Jinak jsou mrazuvzdorné. Novinka.
Z4857 STARSHIP DEEP ROSE – velmi sytě karmínově růžové květy, listy jsou sytě
vybarvené – tvrdě zelené s rudým přelivem. Výška 40-50 cm. Novinka.
Z4858 STARSHIP SCARLET – nádherně bronzově vybarvené listy, kontrastní
šarlatově červené květy. Výška okolo 40 cm. Novinka.

W4421 vratič ROBINSONS ROSE

W4415 SANTE

Z4858 STARSHIP SCARLET

Z4857 STARSHIP DEEP ROSE
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Z5010 JEWEL GARNET

Z5009 JEWEL CANDYSTONE
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KOSMATCE

Z5008 JEWEL AMETHYST

Z5001 KOLEKCE COOPERI KOSMATCŮ

Z5014 JEWEL RUBY

Z5042 COPERII LILA

Z5015 JEWEL SUNSTONE

Z5041 COPERII

Z5043 COPERII ORANGE

Z5023 TABLE MOUNTAIN

Z5039 SUNTROPICS COPPER

Z5044 COPERII PINK

Z5047 COPERII YELLOW

Z5046 COPERII WHITE

Z5045 COPERII RED

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

Hybridy JEWEL OF DESERT
1 kus 40 Kč, 3 kusy od druhu 110 Kč, 5/175 Kč.
Z5008 JEWEL AMETHYST – fluorescentně růžová, světlý purpurový střed.
Z5009 JEWEL CANDYSTONE – nejrůžovější barva u kosmatců. Velmi bohatě kvete,
výška 15 cm, šíře 30 cm.
Z5010 JEWEL GARNET – granátově červený, modravě růžové středy.
Z5012 JEWEL GRENADE – svítivě granátově červená, bělavě purpurový střed.
Z5028 JEWEL MOON STONE – čistě bílé plné květy, žluté středy.
Z5013 JEWEL OPAL – svítivě lososově lososová, namodralé listy.
Z5029 JEWEL PERIDOTT – sírově žlutá, ve středech bílé halo.
Z5012 JEWEL GRENADE Z5051 JEWEL ROSEGUARTZ – kvete léto přes podzim pěknou, jemnou růžovou
barvou. Na podzim opakuje květemství.
Z5014 JEWEL RUBY – měňavě růžově purpurová, bílé halo.
Z5015 JEWEL SUNSTONE – d. cooperi – ostře pomerančové květy s fialovým
středem a bílým terčem.
COOPERI HYBRIDY – delosperma cooperi – mírně plazivé a převisající skalničky
s bohatstvím květů. Vhodné do skalek, nádob, košíků, přes zítky. Výška 7 cm. Novinky.
1 kus 40 Kč, 3 kusy od druhu 110 Kč, 5/175 Kč.
Z5041 COPERII – svítivcě cyklámenově purpurové květy.
Z5042 COPERII LILA – šeříkově lilkové odstíny.
Z5043 COPERII ORANGE – svítivě oranžové květy.
Z5044 COPERII PINK – růžové květy.
Z5045 COPERII RED – červené barvy.
Z5046 COPERII WHITE – čistě bílé.
Z5047 COPERII YELLOW – sytě žluté květy.
Z5039 SUNTROPICS COPPER – delosperma cooperi hybrid – je ideální pro suché, horké
oblasti vaší zahrady na okrajích nebo kontejnerech. Ohromí vás počtem jasných, oranžově
žlutých květů, které pokrývají kobercové, stálezelené rohože šťavnatých listů od jara až do
prvních mrazů. Bujné, masité, šťavnaté listoví se kaskádovitě přehupuje přes okraje Každá
rostlina, která dorůstá výšky přibližně 10-15 cm, se rozšíří na přibližně 25-35 cm plochy.
Z5028 JEWEL MOON STONE Z5023 TABLE MOUNTAIN – sytě nachově purpurové květy.
Z5001 KOLEKCE COOPERI KOSMATCŮ – 5/170 Kč.

Z5013 JEWEL OPAL

Z5029 JEWEL PERIDOTT
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Z5054 ICE CREAM ORANGE
Z5052 ICE CREAM FIRE
Hybridy ICE CREAM – d. cooperi hybridy – mají krásné a bohaté květenství ve
Z5055 ICE CREAM SALMON zmrzlinových barvách. Kromě atraktivního vzhledu přitahují i užitečný hmyz a mají
vynikající tepelnou toleranci – na chlad i hic. Mírně do stran plazivý a ve středech
nakupený habitus je předurčuje do různých nádob, ale i do skalek. Výška v květu do 8 cm.
1 kus 40 Kč, 3 kusy od druhu 110 Kč, 5/175 Kč.
Z5052 ICE CREAM FIRE – rumělkově červené květy s malými růžovými středy.
Z5054 ICE CREAM ORANGE – lososově růžové květy se světlými středy.
Z5055 ICE CREAM SALMON – mangově oranžové květy s malými růžovými středy.
Z5056 ICE CREAM YELLOW – vanilkově žluté květy s bílými středy.
Z5053 MIXMASTER SWIRL – kolekce ICE CREAM hybridů ve směsi barev – 5/160 Kč.
OSTATNÍ HYBRIDY – různé odrůdy s rozdílnými květy a hibitem.
1 kus 40 Kč, 3 kusy od druhu 110 Kč, 5/175 Kč.
Z5050 ALBA – d. congestum album – čistě sněhově bílé květy, výška 7 cm.
Z5049 CONGESTUM – pouze 5-6 cm vysoká skalnička se svítivě žlutými květy.
Z5003 FIREGLOW – vhodná především na skalky, kde ohromuje zářivě oranžovými
květy, do středů až červené prstence obklopující bílý, levandulově lemovaný střed.
Dorůstá výšky 10-15 cm a šířky 30-40 cm.
Z5002 FIRE SPINNER – delosperma dyeri – ohromující tříbarevné květy pokrývají
pevně, rychle se šířící koberce se sukulentním stálezeleným olistěním. Kvete brzy na jaře
a opakuje květenství po celé léto.
Z5004 GOLDEN DWARF – d.nubigeum – koberce svítivě žlutých květů. Výška pouze
Z5056 ICE CREAM YELLOW 1-2 cm. Vynikající skalnička. Trpasličí novinka.
Z5005 GOLDEN NUGGET – d. congestum – koberce tmavě žlutých květů. Výška 7 cm.
Z5006 HOT PINK – d. aberdeenense – šťavnatě růžová, svítivě zlatý střed. Novinka.
Z5017 NUBIGEUM – kosmatec zlatý – delosperma nubigeum – tlustolistá sukulentní
trvalka, zlatě žluté květy se objevují na jaře a v létě. Hodí se do skalek, do korýtek i do
různých nádob. Pěkně se plazí i přepadá. Výška 8 cm.
Z5018 LAVESII – tvoří polštářovité koberce sytě zelených dužnatých listů. Květy mají
svítivě vínovou barvu se světlými středy, výška okolo 5 cm, má ráda plné slunce.
Z5040 LETSENG – delosperma lavesii – má větší, purpurově červené květy než
původní druh s bělejším bílým středem, Pochází z 3 000 metrů nad mořem z Dračích
Hor státu Lesotho. Výška5-6 cm. Novinka.
1 kus 45 Kč, 3/125 Kč.
Z5026 RED MOUNTAIN – d. dyeri – velké květy o průměru 4-5 cm jsou sytě
purpurově červené s bílými středy a neonově růžovým halo. Výška 5-10 cm. V průběhu
kvetení se barva mění, takže na rostlině můžeme najít i odlišné odstíny! Půdokryvná,
rychle rostoucí novinka.
Z5021 SANI PASS – d. alpina – tlustolistá sukulentní trvalka s masitými, švestkově
červenými listy a drobnými bílými květy, které se objevují na jaře a v létě. Výška 3 cm.
Z5031 SUTHERLANDII – zářivě vínové květy s bílými středy. Roste spíše trsovitě,
Z5053 MIXMASTER SWIRL listy jsou širší. Vyžaduje suché zimování a půdu s drenáží. Výška 5-8 cm.
Z5057 YELLOW – d.congestum – záplava svítivě žlutých květů, výška 7 cm. Novinka.
Z5000 KOLEKCE SKALKOVÝCH KOSMATCŮ – 5/170 Kč.
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Z4169 RUBY RED

Z4172 LADYBIRD
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Z4168 FULL MOON

KRÁSNOOČKA

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

KRÁSNOOČKA PŘESLENITÁ

Krásnoočka přeslenitá – coreopsis verticillata – jsou keříkovité, mrazuvzdorné trvalky
s jemně dělenými listy a s drobnými hvězdicovitými, zlatožlutými květy uspořádaných
v úborech. Kvetou neúnavně po celé léto. Po odkvětu se doporučuje odkvetlá kvítka
odstřihnout a prodloužit tak dobu kvetení. Využít se může i k řezu, nebo jako balkonová
rostlina. Rostlina je atraktivní pro motýly. Snese i přísušek a chudší půdu.
1 kus 40 Kč, 3 kusy od druhu 110 Kč.
Z4168 FULL MOON – je nápadný hybrid s velmi velkými sírově krémovými květy,
které měří až 5 cm. Ty vykvétají na dobře větvených a pevných stoncích. Rostliny jsou
dlouhokvetoucí, asi od letního slunovratu do začátku podzimu. Jeden z vyšších druhů
krásnooček, výška 40-60 cm.
Z4172 LADYBIRD – vytváří vzdušné keříky s jemnými, čárkovitými listy, v létě
Z4167 ZAGREB vykvétá velkým množstvím kontrastně zbarvených oranžově červených květů se žlutými
okraji. Výška okolo 30 cm. Novinka.
Z4169 RUBY RED – velmi dekorativní krásnoučko s rubínově červenými květy.
Vhodné do okrasných nádob, kamenných koryt nebo do záhonů. Výška 40-60 cm.
Z4167 ZAGREB – se zlatožlutými květy, výška okolo 30 cm, miluje slunce a bohatou půdu.
Vhodná pro pěstování venku, ale i v nádobách a korýtkách. Velmi oblíbený druh, vytváří pěkný
kontrast svým jemným olistěním (podobnému kopru) a výrazně žlutými květy. Velmi populární.

KRÁSNOOČKA VELKOKVĚTÁ

Krásnoočko velkokvěté – coreopsis grandiflora – výhodou těchto trvalkových
krásnooček je fakt, že nejsou invazní, takže se kolem nerozsévají semeny. Jsou nenáročné
na půdní typ a nevyžadují údržbu. Jsou pěkné svými listy, takže jsou obdivovány, i když
nekvetou. Vyžadují propustnou půdu a slunné stanoviště.
1 kus 40 Kč, 3 kusy od druhu 110 Kč, 5/175 Kč.
Z4151 DOUBLE THE SUN – pěkně plné, čiré zlatožluté, 7 cm velké květy se objevují
2-3 týdny dříve než u Early Sunrise. Výška 30-40 cm, pěkně tvarované, snadno rostoucí
rostliny začnou kvést během chladného jarního počasí a nadále kvetou do letních tepel.
Tato trvalka přináší radost po dlouhou sezónu. Vhodná na okraje květinových záhonů
a podél zahradních cest, roněž je vhodná pro pěstování v nádobách. Extra novinka.
Z4151 DOUBLE THE SUN Z4154 PRESTO – trpasličí krásnoočko – má velké, svítivě žluté, popolpné květy.
Kvete celé léto. Kultivar, který byl oceněn zlatou medailí v Holandsku za nejlepší

Z4154 PRESTO

Z4153 EARLY SUNRISE
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Z4155 SUNFIRE

Z4166 UPTICK CREAM Z4157 UPTICK GOLD AND BRONZE
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

NOVÁ HYBRIDNÍ KRÁSNOOČKA

Hybridy mezi různými druhy krásnoočka velkokvětého a přeslenitého. Jejich hlavními atributy
je vyšší mrazuvzdornost, bohatší a delší květenství. Vhodné jsou jak pro květinové záhony, tak
i pro pěstování v nádobách. A vhodné jsou i k řezu do malých váz. Jejich výška je 30-35 cm.
1 kus 50 Kč, 3 kusy od druhu 140 Kč.
Z4166 UPTICK CREAM – krémové květy jsou 5-7 cm velké. Rostliny mají úhledný
tvar, který si udržují po celou dobu vegetace. Bohatě kvete. Novinka.
Z4157 UPTICK GOLD AND BRONZE – vypadají skvěle na zahradě po celé léto díky
svým upraveným tvarům s hustým květenstvím. Zlatě žluté květy mají červeně bronzové
středy a přidávají teplou záři na jakékoli zahradě po elé léto. Snadno se pěstují, což je
dobrá volba pro začátečníky. 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.
Z4170 FOOL’S GOLD – nápadné zářící, bílo-žluté květy s malým černým terčem.
Výčka 40 cm. Novinka.

Z4170 FOOL’S GOLD

LUPINY

Lupiny, latinsky lupinus polyphylus, též nazývané vlčí bob, jsou mrazuvzdorné
trvalky. Nenáročné, dávají přednost slunci a provzdušněné půdě. Kvetou v červnu až
červenci, výška v listu 30 cm, výška v květu 50 cm. Nabízené odrůdy jsou tedy vhodné
na okraje záhonů, do vyšších pater skalek a do nádob.
1 kus 40 Kč, 3 kusy od druhu 110 Kč.
Nová generace lupinů LEGENDARY má všechno; jednotnost v barvě, dobu květu
a návyky. Silné rostliny se zdravými listy dávají intenzivní barevné, velké květinové
klasy. Jsou perfektní pro větší kontejnery.
W5151 BLUE SHADES – pastelově modré odstíny s bílou.
W5152 RED SHADES – sytě červené odstíny s bílou.
W5153 ROSE SHADES – jemně pastelově růžové odstíny.
W5150 SMĚS LUPINŮ LEGENDARY – 4/130 Kč.

W5150 SMĚS LUPINŮ LEGENDARY

W5153 ROSE SHADES
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Z4209 EDELWEISS

LEVANDULE

Z4207 DWARF BLUE
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Z4203 ARDÉCHE BLUE

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

LEVANDULE ÚZKOLISTÉ

Levandule úzkolisté, latinsky lavandula angustifolia jsou stálezelené, v létě kvetoucí keříky
s olivově šedozelenými listy. Pěstují se pro své aromatické květy a listy, jsou plně mrazuvzdorné.
1 kus 40 Kč, 3 od druhu 110 Kč, 5/175 Kč.
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.
Z4207 DWARF BLUE – kompaktní vzrůst, lilavé květy, výška 35 cm.
Z4209 EDELWEISS – bíle kvetoucí, výška 40 cm. Husté nízké trsy listů.
Z4213 ELLEGANCE ICE – velmi aromatická a voňavá forma s typickým
levandulovým tónem. Výška 35-40 cm. Novinka.
Z4237 GROSSO – angustifolia – neobyčejně krásné, nachově fialové květy rozkvétají
na delších stoncích. Výška až 80 cm, úžasný pohled na ozdobné květy na záhoně.
Z4226 PLATINUM BLONDE – tato odolná, stálezelená odrůda má pestré listí
s krémově zlatým panašováním. Po celé léto se vykvétají husté klasy vonných
purpurových květů. Výška 40 cm. Absolutní novinka.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
Z4228 ROSEA – lilavě růžové květy. Výška 50 cm.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
Z4240 SILVER MIST – kvety jsou jemně šeříkově levandulové, atraktivní listy zelené
s platinově šedou texturou. Výška 40 cm. Novinka.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.

LEVANDULE KORUNKATÉ

Levandule korunkaté, též nazývané francouzské levandule či motýlí levandule, latinsky
Z4213 ELLEGANCE ICE 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.

Z4226 PLATINUM BLONDE

Z4237 GROSSO
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Z4228 ROSEA

Z4240 SILVER MIST
Z4241 BANDERA PURPLE VIOLET
Z4241 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.
Z4233 PAPILLON – má hezké květy, které jsou tmavě fialové přelité lila. Tato stylová rostlina
bude kvést týdny s šedozelené, vysoce aromatické, stálezelené listy. Bude to vypadat velkolepé
zasadil v hranici, kde krásné květinové hroty budou přitahovat motýly a včely od pozdního jara.
Papillon také může být použit v sušené květinové aranžmá. Výška 50 cm. Novinka.

Z4235 BANDERA DEEP ROSE

MATEŘÍDOUŠKY

Mateřídoušky, latinsky thymus, jsou většinou stálezelené, mrazuvzdorné trvalky s dřevnatou
bází, které tvoří řídké až husté porosty. Listy mají aromatickou vůni. Vyžadují slunce či světlý
polostín, vlhkou a propustnou půdu. Na zimu nesnáší krytí rašelinou, protože jsou stálezelené.
Mají velmi široké využití – na skalky, do různých nádob, do spár zahradních chodníčků.
1 kus 40 Kč, 3 kusy od druhu 110 Kč, 5/175 Kč.
Z0161 RED CARPET – t.praecox – mateřídouška raná – má kobercový růst do
výšky 5 cm, je půdokryvná, při větší výsadbě se dává 16ks na m2. Je to nádherná odrůda
s výraznými růžovými květy, kvete od června do srpna.

MNOHOKVĚTY

Mnohokvěty, též knifofie, latinsky kniphofia – už zdaleka nejsou neznámými trvalkami.
Svými elegantními, různobarevnými klasy si získaly nejednoho ctitele. Jsou to stálezelené
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.
1 kus 50 Kč, 3 kusy od druhu 140 Kč.
Z5301 FLAMENCO – k. uvaria – oranžová a žlutá v kontrastu. Výška 60 cm.
Synonymum Red Hot Poker.
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.

Z4233 PAPILLON

Z0161 RED CARPET
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Z3407 BALMY PINK

Z3406 BALMY LILAC

MOCHNY

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

Z3252 DARK BLUE WHITE BEE

Z0260 MISS WILLMOTT

Mochny, latinsky potentilla, jsou vytrvalé mrazuvzdorné bylinné trvalky, u nás jsou spíše
jsou vzácnými hosty na slunných trvalkových záhonech nebo na skalkách. Přitom se tyto
půvabně kvetoucí byliny u nás dají poměrně snadno pěstovat. Nabízené druhy mochen
pocházejí z horských oblastí. Na stanoviště i půdu jsou nenáročné.
1 kus 40 Kč, 3 kusy od druhu 110 Kč, 5/175 Kč.
Z0260 MISS WILLMOTT – p. nepalensis – mochna nepálská je trsnatá trvalka
kvetoucí v červnu-červenci růžovými květy s třešňově červenými středy. Výška 40 cm,
dobře snáší i polostín.

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. Novinka.
Z3408 BALMY PURPLE Z3407 BALMY PINK – tmavě růžové květy, nižší vzrůst. Novinka.
Z3408 BALMY PURPLE – sytě purpurové květy, tmavší olistění, nižší vzrůst. Novinka.
Z3409 BALMY ROSE – odrůda nižšího vzrůstu s karmínově červenými květy. Novinka.

OSTROŽKY – STRAČKY

Ostrožky – neboli stračky, jsou jedny z nejatraktivnějších trvalek. Jsou vhodné k sušení
a řezu. Pokud je po prvním květu seříznete, často bez újmy opakují květenství. Potřebují
otevřené, slunné stanoviště, výživnou a propustnou půdu s dostatkem vláhy.

PACIFIČTÍ OBŘI

Delphinium cultorum „PACIFIC GIANTS“ – výška 150 cm. Dlouho kvetou na dlouhých
hroznovitých latách. Hodí se do pozadí rabat, záhonů a partií okrasných zahrad. Kvetou
červenec až září.
1 kus 40 Kč, 3 kusy od druhu 110 Kč.
Z3271 ASTOLAT – růžové laty s tmavou včelou.
Z3275 GALAHAD – čistě bílá.

Z3270 SMĚS PACIFICKÝCH OBRŮ
Z3277 KING ARTHUR – temně fialová, bílé včely.
Z3270 SMĚS PACIFICKÝCH OBRŮ – 5/175 Kč.

Z1715 WHITE OCEAN

MAGICKÉ FONTÁNY

Delphinium cultorum „MAGIC FOUNTAINS“ – výška 80 cm. Kvetou červen až
srpen. Vhodné i do nádob.
1 kus 40 Kč, 3 kusy od druhu 110 Kč.
Z3252 DARK BLUE WHITE BEE – tmavě modrá, bílé středy.
Z3253 DEEP ROSE WHITE BEE – tmavě modrá, bílé středy.
Z3258 WHITE FOUNTAIN – čistě bílé květy.
Z3250 SMĚS MAGICKÝCH FONTÁN – 5/175 Kč.

STRAČKY VELKOKVĚTÉ SKALKOVÉ

Delphinium grandiflorum jsou nižší a dobře větvená formy tradičních straček, proto
jsou vhodné spíše do květináčů, na záhony i na skalky. Na rozdíl od vysokých forem
nejsou vhodné k řezu. V první fázi vykvétají začátkem léta. Jakmile odkvete první
fáze, můžete celou rostlinu zastříhnout až u země a nechat znovu narašit, což povede
k opětovnému kvetení od konce srpna do října. Je to je velká nádhera prohlížet ještě
na podzim, kdy už většina ostatních rostlin ztrácí barvu a glanc. Čerstvě rozkvetlé trsy
v trvalkové zahrádce vždy potěší. Výška 30-40 cm.
1 kus 30 Kč, 3 kusy od druhu 80 Kč.
Z1713 OCEAN PINK – velmi silná kvalita listů s jedinečnou růžovou barvou. Je velmi
vhodná pro nádoby o průměru 15-20 cm. Vynikající na záhonech. Novinka.
Z1714 OCEAN TIARA BLUE – je nízká, zakrslá ostrožka s neuvěřitelně sytě
modrými poloplnými květy barvy hořce, vnitřní plátky jsou šeříkově modré, kontrastní
bílé hrdlo, což barvu ještě umocní. Novinka.
Z1715 WHITE OCEAN – třpyticí se bílé květy bez ostruh se zelenými špičkami. Novinka.
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W2457 LEONORA

W2466 CHARLOTTE

PODĚNKY
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W2452 BILBERRY ICE

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 40 Kč, 3 kusy od druhu 110 Kč.
W2452 BILBERRY ICE – světle levandulové květy, tmavší oko.
W2466 CHARLOTTE – neónově růžové květy. Výška 30 cm. Do nádob i skalek. Novinka.
W2457 LEONORA – fialově modré květy, výška 70 cm. Kvete od června do konce října.
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 – 3/100 Kč, 5/150 Kč.

PRVOSENKY

W2458 OSPREY

Prvosenky, latinsky primula – jsou nenáročné, plně mrazuvzdorné trvalky. Milují
slunná stanoviště, snáší i světlý stín.
Z3307 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.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč, 5/175 Kč.

PRYŠCE

Pryšce, latinsky euphorbia – jsou zajímavé trvalky, téměř sukulenty. Milují plné slunce
a vlhčí půdu. Snáší i sucha. Plně mrazuvzdorné.
Pryšce jsou keře, sukulenty a stálezelené či poloopadavé trvalky. Květenství je složeno
s pohárkovitých listenů, které jsou různě zbarvené. Nejlépe se jim daří na plném slunci, ve
vlhké a propustné půdě. Jsou mrazuvzdorné, kryjí se na zimu chvojím nebo se i s nádobami
ukládají do chladných místností.
1 kus 40 Kč, 3 kusy 110 Kč.

RDESNA

W2400 SMĚS PODENEK
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Z1242 TASMANIAN TIGER

Z3580 TWILIGHT

Rdesna, latinsky polygonum, synonymum persicaria, jsou mrazuvzdorné a nenáročné
trvalky, které snášejí slunce i stín, rostou i na vlčích stanovištích. Vytvářejí většinmou
stálezelené koberce asi 25 cm vysoké leskle zelených listů, na podzim bronzově
zbarvených. Od července do října kvetou, jsou vhodné na skalky a lemy záhonů.
Z1743 rdesno DARK RED – persicaria amplexicaulis – pochází z Číny a Himalájí, kde
roste až do výšky 4 800 metrů n.m., kde vytváří pěkné porosty svěže zelených listů, nad nimiž
v létě rozkvétají jemné, úzké hrozny tmavě rudých květů. Rdesno prospívá na slunečném,
nebo polostinném stanovišti ve vlhčí, výživné zahradní zemině. Mrazuvzdornost do – 28°C.
Persicaria amplexicaulis Je vhodné do trvalkových záhonů a v zahradách přírodního
stylu. Půdokryvná trvalka s výškou oikolo 60 cm. Novinka.
1 kus 60 Kč, 3/150 Kč.

ROZRAZILY

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 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.
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.
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.

W2468 MAC’S DOUBLE

W2471 PINK CHABLIS

Z1233 ASCOTT RAINBOW
Z1727 BABY CHARM
Z1233 ASCOTT RAINBOW – e. amygdaloides – vynikající patentovaná novinka
pryšce mandloňovitého. Listy jsou olivově zelené, světle žlutě panašované, ve
vrcholech načervenalé. Kvete na jaře žlutě zelenými květy. Výška 40 cm.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
Z1727 BABY CHARM – e. martinii – Patří mezi zimuvzdorné vytrvalé Stálezelené
kvetoucí trvalky, ná načervenalé listy a nápadné listeny květů zbarvené světle zeleněs
tmavými černými očky. Kvete od dubna do června. Vyžaduje stinné až polostinné
stanoviště, vápnitou a dobře propustnou, spíše chudou půdu. Roste keřovitě do výšky
30-40 cm. Movinka.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
Z1242 TASMANIAN TIGER – e. characias – pryšec hnědokvětý – olivově zelené listy
jsou krémově panašované, kultivar se však může pyšnit i dekorativními, kuželovitými
soukvětími krémově žlutých květů. Ty se objeví již v květnu a poté na rostlině neúnavně
vyrůstají až do konce června. Výška 40-60 cm.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.

Z3307 RED AND ROSE

Z1743 rdesno DARK RED

Z3577 HIGH FIVE
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Z3503 FIRST GLORY
Z3502 EVELINE
Rozrazily dlouholisté – veronica longifolia – vysoké druhy se štíhlými klasy
květů. Rostliny tvoří četné postranní výhony, které postupně nakvétají a prodlužují
dobu kvetení. Dobu kvetení rovněž prodlužuje odstraňování již odkvetlých klasů.
Nejlépe roste na slunném stanovišti v nevysychavé vlhké až zamokřené půdě.
Z3506 FIRST LADY 1 kus 60 Kč, 3 od druhu 160 Kč, 5/250 Kč.
Z3502 EVELINE – sytě purpurově červené, motýly lákající květy kvetou velmi dlouho,
od začátku léta do podzimu. Výška 60 cm. Odolná trvalka k řezu i na záhony.
Z3503 FIRST GLORY – stanoviště slunečné, zemina propustná, prospívá i v běžné
zahradní zemině. Oblíbená trvalka a skalnička, vhodná do korýtek a nádob. Výška 30-35 cm.
Z3506 FIRST LADY – čistě bílé dlouhé hlasy, výška 40 cm. Kvete velmi, velmi dlouho. Novinka.
Z3507 FIRST LOVE – kvete nádherně celé léto sytě masitě růžovými klasy. Výška
40 cm. Pro všestranné použití. Novinka.
Z3512 PINK EVELINE – bleďounce růžová s purpurovými konci perálů. Fantastické
osvěžení pro letní záhony. Výška 50 cm.
Z3603 WHITE JOLANDA – trvalka s elegantními bílými věžovitými hlasy ve větvených
shlucách. Výška 45 cm a užívá si pozici na plném slunci. Bude však fungovat stejně dobře
v částečném stínu, ale nebude kvést tak dobře v hlubším odstínu. Skvělá novinka.
Z3500 KOLEKCE ROZRAZILŮ DLOUHOLISTÝCH – 3/160 Kč, 5/250 Kč.
Rozrazily klasnaté – veronika spicata – jsou různě vysoké mrazuvzdorné trvalky pro různé
užití – do nádob, na sklaky, na záhony a k řezu. Zcela nenáročné. Mrazuvzdornost do – 40°C.
1 kus 60 Kč, 3 od druhu 160 Kč, 5/250 Kč.
Z3601 ANNIVERSARY BLUE – kompaktní trvalka s bohatým květenstvím omějově
modrých klasů, v kvetení pokračuje od léta po celou sezónu až do prvního mrazu. Střední
výška ji předurčuje so záhonů, ale i do nádob a také k řezu. Novinka.
Z3602 ANNIVERSARY ROSE – universzální užití této trvalky, ketré velmi bohatě
a dlouho kvete pastelově růžovámi klásky. Výška okolo 50 cm. Novinka.
Z3551 BLAUTEPPICH – v. spicata nana – kobercová pokryvná trvalka, výška 8 cm.
Z3512 PINK EVELINE Na skalku, na okraje záhonů, také do nádob a korýtek. Bohatě kvete přes léto kobaltově
modrými květy. Zcela nenáročná!
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč, 5/175 Kč.
Z3554 BUBBLEGUM CANDLES – trpasličí odrůda s krátkými hroty růžových květů.
Objevují se v několika vlnách od června do začátku podzimu. Rostlina vytváří hustý shluk
a kvete téměř nepřetržitě, pokud je pravidelně odstraňují odkvetlé klasy. Výška 25-30 cm,
šířka 30-40 cm. Špičková novinka.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.

Z3603 WHITE JOLANDA Z3500 KOLEKCE ROZRAZILŮ DLOUHOLISTÝCH
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Z3601 ANNIVERSARY BLUE

Z3602 ANNIVERSARY ROSE
Z3551 BLAUTEPPICH
Z3515 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 – 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.
Z3558 SNOW PEARL – kultivar s netradičními čistě bílými květy, které jsou vhodné
také k řezu. Výška 40-50 cm. Novinka.
Z3552 ULSTER BLUE DWARF – sytě šmolkově modré klásky. Kvete 3 měsíce přes
léto. Výška 25 cm. Vhodná do skalky i nádob.
Z3550 KOLEKCE ROZRAZILŮ KLASNATÝCH – 3/160 Kč.

Z3554 BUBBLEGUM CANDLES

Z3557 ROYAL CANDLES GLORY

Z3507 FIRST LOVE Z3550 KOLEKCE ROZRAZILŮ KLASNATÝCH

Z3552 ULSTER BLUE DWARF

Z3515 RED FOX
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Z5121 ALBUM
Z5103 PURPUREUM

ROZCHODNÍKY

Z5101 CAPE BLANCO

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.
Lžíčkolisté odrůdy – sedum spathulifolium – tvoří přízemní růžice různě zbarvených
dužnatých listů s květy zlatožlutých odstínů. Na zimu nezatahují.
Z5101 CAPE BLANCO – s. spathulifolium – stále zelená trvalka s růžicemi masitých,
stříbřitě zelených listů, často znachovělých. Květy jsou drobné, žluté, v malých
květenstvích. Kvete v létě, snáší stín, výška 5-8 cm.
Z5122 CORAL CARPET 1 kus 40 Kč, 3/110 Kč, 5/175 Kč.
Z5103 PURPUREUM – vynikající 15 cm vysoká skalnička kvetoucí v květnu a červnu
zlatě žlutými kvítky nad kompaktním olivově purpurovým olistěním.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč, 5/175 Kč.
Rozchodníky bílé a jejich formy – sedum album – bezproblémově rostoucí druhy s drobnými
dužnatými válcovými lístky, které se na světle a na podzim často vybarvují do purpurova.
Suchomilné kobercové skalničky často nepřesahující výšku 3 cm.
Z5121 ALBUM – s. album – květy bílé, seskupené v květenstvích, listy dužnaté, drobné,
nahloučené, během roku mění barvu v souvislosti s ročním obdobím a stanovištěm – od zelené
až po tmavě rudou, rychle zarůstá do koberců 8 cm vysokých. Kvete od června do července.
Z5122 CORAL CARPET – s. album – světle růžový, na podzim a přes zimu bronzový
list. Kvete v létě, Výška 15 cm. Novinka.
Z5123 CHLOROTICUM – s. album – bohatě kvete čistě bílými květy. Výška 10 cm.
Vynikající v kombinaci s jinými barevnými rozchodníky. Novinka.
Z5110 MURAL – s. album – květy jsou bíle růžové, listy a lodyhy jsou červeně hnědé.
Z5123 CHLOROTICUM Výška 10 cm.
Kamčatské rozchodníky – sedum kamtschaticum – nenáročné trvalky dobře prospívající
na spíše sušších a slunných stanovištích, snášející i přímé slunce. Kvetou v průběhu
celého léta, od června do září. Jsou vhodné do skalek, nádob, na okraje chodníků apod.
Na zimu zatahují, ale brzo raší, již v únoru.
Z5141 ÏMMERGRUN – s. kamtschaticum – stále zelená, žlutě kvetoucí forma.
Vynikající pokryvný charakter, skvělá na okraje záhonů. Výška 8-10 cm.
Z5113 VARIEGATUM – s. kamtschaticum – poloopadavý rozprostřený s masitými
zelenými listy, při okrajích krémově bíle lemovanými. Výška 5-8 cm.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč, 5/175 Kč.

Z5176 OGON
Z5164 YELLOW STAR Z5192 SEDUCTION GREEN-YELLOW
Japonské rozchodníky – s. makinoi – pěkné sukulentní polštářové trvalky a skalničky.
Kvetou bohatě drobnými žlutými květy přes celé léto. Slunce, sucho, propustná půda.
Rostliny vhodná pro skalky, suché zídky, koryta i střešní zahrady.
Z5161 LIME – sukulentní sorta rostoucí plošně v hustých trsech s tenkými, plazivými,
zakořeňujícími lodyhami. Listy jsou dužnaté, zeleno-žluté až žluté. Na podzim vybarvují
do sytě žluto oranžových barev. Žluté květy jsou na vysokém stvolu v plošných
květenstvích, hvězdicovité. Kvete od června do srpna. Výška je 8-10 cm. Novinka.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč, 5/175 Kč.
Z5176 OGON – tento nízce rostoucí rozchodník dělá krásné koberece jako kryt. Listy jsou limetkově
zelené až jasně žluté. V létě ukazuje žlutozelené květy podobné hvězdám. Nádherná novinka.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč, 5/175 Kč.
Z5164 YELLOW STAR – s. makinoi – polštářovitě rostoucí trvalka, která je hodná
do skalek, koryt či suchých zídek. Listy jsou okrouhlého tvaru. V období od května do
června se na rostlině objevují smetanově žluté květy. Výška 10 cm. Novinka.
Rozchodníky vzpřímené – s. telephinum – též rozchodník nachový – nenáročná,
trsovitá trvalka je rozšířená v oblastech Evropy až na Sibiř, je vysazována téměř v každé
zahradě, kde jsou místa celodenně osluněna a vyprahlá.
Z5192 SEDUCTION GREEN-YELLOW – zelené listy, šartresky žlutě zelené květy
Z5191 SEDUCTION ROSE
s narůžovělým nadechnutím jsou v hustých květenstvích. Výška 20 cm. Novinka.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
Z5191 SEDUCTION ROSE – svěže zelené listy, cukrově růžové květy v hustých
květenstvích. Výška 20 cm. Novinka.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
Z5118 SEDUCTION HOT ROSE – s bazálními rozvětvenými a krátkými vzpřímenými
květinovými stonky (velmi tmavě zbarvenými) je významným zlepšením ve skupině
telephium. Velké květinové ůbory a jedinečnou karmínovou barvou. Výška 20 cm. Novinka.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
Rozchodníky zvrhl – 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.
Z5124 FULDAGLUT – s. spurium – přes léto kvete tmavě purpurově červenými kvítky.
Výška 15 cm. Novinka.
Z5163 PURPUR WINTER – krásné dekorativní listy jsou purpurově červené a světlé
(i přes zimu) růžové květy. Vhodný pro závěsné květináče, zelené střechy, svislé
kamenné stěny. Výška 10-15 cm.
Z5107 TRICOLOR – s. spurium – tříbarevná forma s olivově zelenými listy a bílým
a růžovým panašováním. Výška 15 cm. Kvete na konci léta. Novinka.
Z5118 SEDUCTION HOT ROSE

Z5161 LIME

Z5110 MURAL

Z5141 ÏMMERGRUN
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Z5157 CHOCOLATE BALL

Z5153 ATLANTIS
Z5152 ANGELINA
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.
Z5153 ATLANTIS – s. takesimense – toto fakt není obyčejný rozchodník! Malé,
zubaté listy jsou tmavě zelené s velmi širokými krémově žlutými okraji. Už z dálky
jsou okraje to, co upoutá každého oko. Na podzim mají listy růžově červenalé tóny.
V polovině léta se nad listovým objevují malé žluté hrozny květů. Výška 15 cm, šířka
30 cm. Super novinka.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
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
Z5179 SEXANGULARE bronzovou až hnědou. Kvete v létě drobnými žlutými květy. Výška 10 cm. Novinka.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč, 5/175 Kč.
Z5179 SEXANGULARE – s. sexangulare – vytváří nízké koberce výšky 5 cm. Snáší
extrémní sucho, je proto velmi vhodný na neudržované suché střešní zahrady, rovněž
na osázení suchých zídek i dalších míst s minimem substrátu. Rostliny jsou stálezelené.
Květy jsou sírově žluté. Miluje slunce. Novinka.
Z5178 SILVER – s. rupestre – 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.
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 a na cestičkách.
Z5178 SILVER

Z5177 YELLOW CUSHION

Z5170 YELLOW OUEEN
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Z5180 BLUE ELF

Z5181 DAZZLEBERRY
Z5183 CHERRY TART
Hybridní rozchodníky SUNSPARKLER – Rostou pomalu a tvoří překrásné,
kompaktní bochánky. Vyjímají se mezi kameny stejně jako v trvalkovém záhonu
zamulčovaný světlými kamínky. Výborně prospívá i v odvodněných korytech a jiných
nádobách. Zjara odstraňte loňské suché stonky až u země, odkud brzy vyráží nové rašení.
Výška vprůměru 15-20 cm.
1 kus 50 Kč, 3 kusy od druhu 140 Kč.
Z5180 BLUE ELF – tento kultivar tvoří nízký, hustý koberec z ocelově modrými listy
a se stylově rubínově rudými květy. Výška do 10 cm. Skvělá novinka do skalky, nábob
a jako půdokryvná.
Z5181 DAZZLEBERRY – drobné, oválné listy jsou při krajích jemně zoubkaté, raší
modrozelené s výrazným tmavě vínovým přelivem a jakmile začne rostlina v létě tvořit
poupata, listy významně tmavnou až do temně vínové. Koncem srpna se postupně rozevírají
malá poupátka do hvězdicovitých, tmavě zářivě růžových květů na 8 týdnů. Unikátní novinka.
Z5182 FIRECRACKER – tmavě purpurový rozchodník jak květem, tak listem. Působivý
například ve skalkách mezi kameny nebo v kamených nádobách jako barevná solitéra.
Tvoří hustý porost šedo-purpurových růžiček. Půdopokryvná trvalka. Květy hvězdicovité,
sytě tmavě růžové. Kvete od června do září. Výška rostliny je 10-15 cm. Novinka.
Z5125 JADE TUFFET – tato jiskřivá nová odrůda tvoří nízkou mohylu pokrytou květy.
Má výrazné, rafinované listy a velké tmavě růžové květy. Kompaktní vzrůst do 35 cm.
Na jaře jeho zelené a lesklé listy krásně kontrastují s třešňově červenými stonky. Listy si
udržují barvu od jara až do podzimu, ukazuje svou bohatost květů na konci léta. Novinka.
Z5183 CHERRY TART – nízký pokryvný rozchodník se sytě růžovými květy a vínově
červeným olistěním. Výborný doplněk skalek, suchých zídek či kamených koryt.
Z5185 LIME ZWINGER – atraktivní rozchodník se zelenými listy s purpurovým
lemem, kvetoucí růžovými květy od srpna do října. Výška 5-10 cm. Novinka.
Z5186 PLUM DAZZLED – vyniká svým krásně švestkově barevným listovím
a malinové červenými květy. Má kompaktní, plazivý tvar. Dosahuje výšky 15 cm a šířky
25 cm. Perfektní jako solitéra i do skalky. Oslnivá sorta!
Z5100 KOLEKCE RŮZNORODÝCH ROZCHODNÍKŮ – 5/160 Kč, 10/300 Kč.

Z5100 KOLEKCE RŮZNORODÝCH ROZCHODNÍKŮ

Z5186 PLUM DAZZLED
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Z8007 BRIGHT ROSE

Jsou to známé mrazuvzdorné trvalky. 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. Latinsky echinacea, rod trvalek velmi podobný rudbékiím. Kvetou od července
do září. Jsou to léčivky.
Z8007 BRIGHT ROSE – zázvorově zrzavé vypouklé středy, okvětní lístky jsou sytě
neónově růžové a ne purpurové. Skvělá k řezu. Výška 60 cm. Novinka.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč, 5/175 Kč.
Z8006 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.
Z8001 LAKOTA ORANGE – novější odrůda třapatkovky s bohatým kvetením, květy
v sytě oranžovém tónu. Snášejí běžná půdu a milují slunce. Intenzivními barevnými
květy jsou ideální pro větší nádoby, skvěle se vyjímají na záhonech a vhodné jsou k řezu.
Výška 50-60 cm. Novinka.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
Z8004 POWWOW WILD WHITE Z8002 LAKOTA RED – další novější odrůda třapatkovky s bohatým kvetením,
květy v sytě červeně rudých tóechu. Snášejí běžná půdu a milují slunce. Intenzivními
barevnými květy jsou ideální pro větší nádoby, skvěle se vyjímají na záhonech a vhodné
jsou k řezu. Výška 50-60 cm. Novinka.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
Z8003 MELLOW YELLOWS – žluté a krémové odstíny. Skvěle doplňují kytice
a dlouho vydrží ve vázách. Výška 70 cm.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
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.
1 kus 90 Kč, 3/240 Kč.
Z8005 POW WOW WILD BERRY – velmi sytě vybarvené magentově purpurové
květy s velmi vystouplými zrzavě hnědými středy. Lodyhy jsou bohatě větveny, velmi
dlouho a bohatě kvetoucí od června do října – 5 měsíců. Super novinka.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
Z8003 MELLOW YELLOWS

Z8005 POW WOW WILD BERRY

W2359 MILKSHAKE
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Z8002 LAKOTA RED

Z7002 MCDANIEL`S CUSHION
Z7004 BAVARIA
Z8004 POWWOW WILD WHITE – mléčně bílé květy s velkými mosazně žlutými
vypouklými středy. Výška 50 cm. Kvete velmi raně. Novinka.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.

ŘETĚZOVKY – VČELNÍKY

Řetězovky či včelníky, latinsky physostegia virginata – je velmi široký botanický rod. Jsou
plně mrazuvzdorné. Vhodné jsou do předzahrádek, záhonů a zejména potom k řezu. Jsou
vysoce dekorativní. Milují slunnější stanoviště. Výška 60-80 cm. Kvetou v červnu-srpnu.
1 kus 40 Kč, 3 od druhu 110 Kč, 5/175 Kč.
Z1742 CRYSTAL PEAK WHITE – řetězovky jsou známy svým rychlým nasazením
květů. Tento nový kultivar se vyznačuje velkým množstvím malých bílých vítků
v kompaktních a hustých klasech. Vyžaduje polostín a střední zálivku. Výškou 40-50 cm
je vhodná nejenom na záhony, ale i do nádob. rovněž tak i k řezu. Novinka.
Z0621 VIRGINATA ROSE – jemně pastelově růžové kvítky, listy jsou sytě zelené.
Výška 40 cm. Používá se na záhonech, okolí jezírek, výška 70 cm a více. Vhodná k řezu.

Z0621 VIRGINATA ROSE

SKALKOVÉ PLAMENKY

Skalkové plamenky, latinsky phlox, jsou stálezelené a plně mrazuvzdorné trvalky.
Nabízíme plamenky ŠÍDLOLISTÉ – p. subulata – jsou to polštářovité, plně
mrazuvzdorné trvalky s jemnými úzkými listy a hvězdicovitými listy trvalky. Vysoké jsou
maximálně 10 cm a jejich pevné místo je zejména na skalce. Kvetou v dubnu-květnu.
1 kus 40 Kč, 3 kusy od druhu 110 Kč, 5/155 Kč.
Z7004 BAVARIA – p. subulata – bílá s nepatrnou namodralou infúzí a kontrastním
fialově modrým očkem.
Z7001 ROSETTE – p. kelseyi – vytváří 10 cm nízké kompaktní polštářky vzájemně
propletené poléhavými stonky s hustě porostlými tmavě zelenými úzkými listy. Pod
záplavou květů během dubna až června je téměř není vidět.
Z7002 MCDANIEL`S CUSHION – p. subulata – temně růžová, kompaktní vzrůst, bohatě kvete.
Z7003 PURPLE BEAUTY – p. subulata – velké množství nápadných hvězdicovitých
purpurově fialových květů s výraznými tmavě fialově modrými očky pokrývají v době
květu téměř celou rostlinu.
Z7005 FAMOUS PINK EYE – středně vysoký latnatý flox vhodný na okraje záhonů
a do nádob pro svoji výšku okolo 40 cm. Květy jsou sladce růžové s kontrastními
cyklámenově fialovými oičky. Novinka.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.

Z7001 ROSETTE

Z7003 PURPLE BEAUTY
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Z4809 MIRAGE HOT PINK

Z4808 MIRAGE CREAM
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ŠALVĚJE

Z4807 MIRAGE BURGUNDY

Šalvěje, latinsky salvia – mrazuvzdorné trvalky, částečně stálezelené. Potřebují slunce
a úrodnou, dobře propustnou půdu. Jsou to léčivé rostliny s vonnými listy.
šalvěje malolisté GREGGOVY – u nás málo známý druh šalvěje,
pocházející z jihovýchodní Arizony a Mexika. Ve své domovině je nazývána
„horská myrta“ je používána jako léčivá rostlina a k přípravě čaje. Listy
mají příjemné aroma, v němž lze rozpoznat vůni máty a černého rybízu.
Salvia greggii není u nás mrazuvzdorná (mrazuvzdornost do – 8 až – 12°C), takže je nutné
pěstovat ji jako přenosnou rostlinu v nádobě. Vytváří pěkné keříky, které lze tvarovat
řezem a zaštipováním a jsou zajímavým zpestřením lodžie, terasy nebo vstupu do domu.
Od jara do podzimu ji umístíme na slunné místo, pravidelně zaléváme a přihnojujeme.
Vykvétá od jara do konce léta. Při přesazování doporučuji hlinito-písčitou, propustnou
zeminu, na dně květináče vytvoření drenážní vrstvy ze štěrku, keramzitu apod., abychom
předešli případnému přemokření substrátu. Přezimujeme v chladném prostoru 6-10°C
na světle, při teplotách blížících se 0°C lze přezimovat podobně jako fuchsie, za tmy.
Důležité je však v zimě rostlinu nepřelévat, v podmisce nesmí zůstat stát voda, zeminu
Z4811 MIRAGE PINK
necháme před další zálivkou vždy vyschnout. Výška okolo 30 cm.
1 kus 50 Kč, 3 od druhu 140 Kč.
Z4807 MIRAGE BURGUNDY – v barvě burgundského vína.
Z4808 MIRAGE CREAM – vanilkově keémové květy.
Z4809 MIRAGE HOT PINK – horce růžové květy.
Z4810 MIRAGE CHERRY RED – třešňově červené.
Z4811 MIRAGE PINK – květy středně růžové.
Z4812 MIRAGE SOFT PINK – květy dvou růžových tónů.
Z4813 MIRAGE VIOLET – nachově fialové odstíny.

TOPOLOVKY

Topolovky, latinsky alcea, jsou víceleté, krátce vytrvalé a dvojleté byliny, které jsou pěstována
pro svá velice apartní a ozdobná hroznovitá květenství tvořená velkými květy, které jsou hustě
umístěny na silných a dlouhých stoncích. Po odkvětu nutně seříznout květní stvoly, aby se
netvořilo semeno, potom kvetou dalším rokem. Mrazuvzdorné do – 30°C.

Z4552 CELEBRITES CARMINE ROSE
Z4553 CELEBRITES CRIMSON
Skupina SPRING CELEBRITIES patří mezi méně vzrůstné topolovky – řady, která se
vyznačuje velmi zajímavými plnými květy s výraznými zoubkovitými okraji. Kvetou od
počátku léta téměř až do konce sezóny. Na rozdíl od klasických topolovek dorůstají jen
do 60-80 cm výšky. Vhodné i do nádob.
1 kus 40 Kč, 3 kusy od druhu 110 Kč.
Z4551 CELEBRITES APRICOT – lososově plné květy.
Z4552 CELEBRITES CARMINE ROSE – sytě karmínově růžové plné květy.
Z4553 CELEBRITES CRIMSON – šarlatově rudé plné květy.
Z4554 CELEBRITES LEMON – citrónově žluté plné květy.
Z4556 CELEBRITES PURPLE – nachově purpurové plné květy.
Z4557 CELEBRITES WHITE – čistě bílé plné květy.
Z4550 KOLEKCE TOPOLOVEK CELEBRITES – směs plnokvětých odrůd –
5 kusů 180 Kč.

Z4554 CELEBRITES LEMON

ZÁPLEVELÁKY

Zápleváky, latinsky helenium, jsou mrazuvzdorné trvalky kvetoucí v pozdním létě
a na podzim.Pěstují se pro početné kopretinové úbory s typickým vystouplým středem.
Vyžadují slunce, na půdu jsou nenáročné. Výborné k řezu.
W4208 HELENA GOLD – h. autumnale – zlatožlutý. Výška 100-120 cm.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
W4219 SHORT AND SASSY – h. hybrid – skvělá kombinace dvou vlastností – nízký
vzrůst 30-35 cm a velmi dlouhá doba kvetení o června do září. Tučně oranžově zlaté
květy, mají velké vypouklé mahagonové středy, květy velmi lákají motýly. Novinka.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.

Z4556 CELEBRITES PURPLE

Z4557 CELEBRITES WHITE

W4208 HELENA GOLD

Z4810 MIRAGE CHERRY RED

Z4812 MIRAGE SOFT PINK
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W4704 PRICHARDS VARIETY

ZVONKY

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

W4702 LODDON ANNA

Zvonky, latinsky campanula, jsou znamenité trvalky kvetoucí na jaře a v létě. Jsou plně
W4733 COUNTRY BELLS LIGHT BLUE 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.
BĚLOKVĚTÉ – campanula lactiflora – na záhony a k řezu, výška 1 metr. Kvetou
v červnu a červenci. Výška 1 metr.
1 kus 60 Kč, 3 kusy od druhu 160 Kč.
W4702 LODDON ANNA – vzpřímeně rostoucí zvonek výšky 1 metr, který kvete od
června do srpna v hroznech růžových květů. Je vhodná k řezu.
W4704 PRICHARDS VARIETY – světle ametystově modré květy bohatě rozkvétají
na hustých latách výšky až 120 cm. Kvete celé léto.
OSTATNÍ ZVONKY
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.
W4734 SARASTRO – campanula punctata – zvonek tečkovaný – 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.
W4739 SNOW DUNE – campanula alliariifolia – zvonek česnáčkolistý – je málo
známý druh elegantního kavkazského zvonku dorůstajícího do výšky 40 cm. Kvete
od června do července, květ je zvonkovitý, bílý a listy svěže zelené. Stanoviště spíše
polostín, vhodný ke zplanění a do lesdních skalek. Výborně smáší vyšší polohy.

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
W4734 SARASTRO 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.
Z9126 levandule lékařská TASTY GROSSO – lavandula officinalis – širší listy, velké
modré květy, výška 40 cm. Pěstuje se pro své aromatické květy a listy, je plně mrazuvzdorná.
Vyžaduje slunce a výživnou, dobře provzdušněnou půdu. Odkvetlé laty se musí po odkvětu
odstranit. Výborná na čaje. Vyšší typ s delšími stonky vhodných k řezu. Novinka.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč, 5/175 Kč.
Z1457 libeček lékařský – levisticum officinalis – užívá se jako koření do omáček, polévek,
k masům apod., jinak se používá jako domácí maggi. Má široké využití v léčitelství proti
revmatismu, je močopudný a rozmělňuje močové kameny apod. Prospívá na slunečném
stanovišti v humózní zahradní zemině. Přezimuje bez problémů do – 34°C.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč, 5/125 Kč.
Z9101 mařinka vonná – galium odoratum – je vytrvalá a mrazuvzdorná rostlina 10-30
cm vysoká. Roste všude, je nenáročná. Má mnoho lidových názvů: mařenka, božec,
voňavý svízel, valdmajstr, asparelka, asparulka, bylina májová, drobňava, lipkavec,
marunka májová, marynka vonná, mařena, planá mořena, voňavka či svízel vonný.
Významnou účinnou látkou v mařince vonné je kumarinový glykosid. Uvolňuje se
z něho kumarin, který má na nás výrazně uklidňující účinky. Mařinka obsahuje také
například hořčiny, třísloviny, amid kyseliny nikotinové, organické kyseliny, vitamín C,
nebo silice. Mařinka vonná je vynikající na nespavost, bolesti břicha, nadýmání, trávení,
uklidnění, stres z přepracování, menstruační potíže. Mařinku používáme k léčbě vnitřně,
W4739 SNOW DUNE ale je možné ji užívat i zevně jako přísadu do koupele nebo obklady. Dokáže si poradit
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Z9126 levandule lékařská TASTY GROSSO
Z9101 mařinka vonná
se zanícenými ranami nebo vyrážkami. Díky své typické vůni odpuzuje také hmyz.
Mařinkový nápoj zhotovíme z jedné a půl lžičky sušené natě, kterou máčíme hodinu
v 500 ml jablečného moštu. Pak nápoj přecedíme a vychladíme. Přidává se také do vína,
obkladů, koupelí, nálevů nebo tinktur. Suší se při 35°C a ukládá do tmavých láhví.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč, 5/125 Kč.
Z9203 kudrnatá petržílka FRISADO – petroselinum crispum – robustní a vytrvalá
rostlina s vysokým obsahem vitamínu C, která se uplatní hlavně v kuchyni. Jedná se
o rychle rostoucí zeleninu s kadeřavými listy vhodná do masitých, vaječných nebo
sýrových pokrmů, k ochucení polévek nebo ke zdobení obložených chlebíčků. Prospívá
na slunečném stanovišti v humózní zahradní zemině. Mrazunzdorná bylinka. Novinka.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč, 5/125 Kč.
Z1728 DEEP BLUE – vinca major – stálezelená trvalka pocházející ze Středozemí.
U nás je velmi oblíbeným půdopokryvným plazivým polokeřem, zejména v teplejších
oblastech. Přirozeně pak roste na okrajích záhonů i zídek, mezi křovinovými trvalkami
a na březích vodních toků a jezírek. Kvete modře. Naprosto nenáročná na stanoviště.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč, 5/170 Kč.
Z1576 skalník - cotoneaster divaricatus - atraktivní vzpřímeně až rozkladitě rostoucí
opadavý skalník, původem z Číny, který dorůstá až do výšky 2-3m bude ozdobou každé
zahrady a to zejména na podzim, kdy se celá rostlina halí do zářivé červeně, aby rozzářila
pochmurné podzimní nálady v zahradě. Velmi odolná dřevina, která spolehlivě roste
téměř na každém stanovišti. Výška okolo 1 metru.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
Z1728 barvínek DEEP BLUE - vinca major - stálezelená trvalka pocházející ze
Středozemí. U nás je velmi oblíbeným půdopokryvným plazivým polokeřem, zejména v
teplejších oblastech. Přirozeně pak roste na okrajích záhonů i zídek, mezi křovinovými
trvalkami a na březích vodních toků a jezírek. Kvete modře. Naprosto nenáročná na
stanoviště. Snáší stín, polostín i slunce, kde více kvetou. Rostou v jakékoli vlhčí půdě.
Kvetou od jara do podzimu, výška 15 cm. Významná léčivka.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč, 5/170 Kč.
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. Je to vytrvalá bylina, kterou můžete
pěstovat venku na zahrádce, ale stejně úspěšní budete, když ji zasadíte do květináče a
poskytnete jí nějaké pěkné světlé místečko a pravidelný přísun vody u vás doma. Patří do čeledi
kosatcovitých, dorůstá do výšky 60 až 100 centimetrů a během celého léta ji zdobí žluté nebo
oranžové květy se skvrnami připomínajícími kresbu leopardí kůže. Je to MALÁ LÉKÁRNA
v květináči, kterou můžete mít za oknem.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.

Z1697 angínovník čínský

Z1728 DEEP BLUE
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Z9106 olivová bylinka OLIVER Z9125 petržel zahradní GIGANTE D‘ITALIA
Z9125 petržel zahradní GIGANTE D‘ITALIA – roste do výšky 40 cm. Vytváří
přízemní listovou růžici, ze které v červnu a červenci vyrůstá dutá lodyha zakončená
květenstvím drobných zeleno-žlutých květů. Hojně se pěstuje pro svůj kořen
a aromatické listy, které se používají v kulinářství i léčitelství. Vysadit si ji můžete do
květináče ve Vašem bytě na okenním parapetu v blízkosti kuchyně. Podrobně na našich
webových stránkách.
– petržel zasaďte spolu s rajčaty a křenem, kde se jí mimořádně daří.
– můžete ji pěstovat ve větších nádobách na balkoně nebo terase.
– petržel je oblíbené kuchyňské koření do polévek.
– čaj pomáhá při chorobách ledvin a močového měchýře.
– významná pro zdravý vývoj kostí. Zvyšuje obranyschopnost organismu a tělo se bude
lépe bránit i nachlazení a chřipce.
– pomáhá v boji proti vysokému krevnímu tlaku a zmírňuje některé srdeční choroby.
– petržel zahradní nejlépe roste v propustné, výživné, hluboké, lehčí půdě na slunném
nebo polostinném stanovišti.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč, 5/125 Kč.
Z9009 máta kadeřavá Z9106 olivová bylinka OLIVER – santolina viridis – má světle zelené roztřepené lístky
a koncem června se objeví malé žlutobílé kvítky, které vydrží být dekorativní velmi
dlouho. Pro se v gastronomii využívají zelené části rostliny. Zelené, jemné měkké lístky
je možné použít do pokrmů celé nebo na jemně nakrájené. Ohromí svou vůní nakládaných
oliv. Je oblíbeným kořením především ke středomořským pokrmům a k vlastní výrobě
bylinko-olejové směsi (pesta). Je vynikající také do marinád k hlávkovému salátu
a k rajčatům, chutná výborně jako koření na ryby a pokrmy z nich, do omáček a k sýrům.
Potřebuje dobře drenážovanou a propustnou zem, přednostně chudou na živiny. Aby se
dostatečně rozvinulo požadované aroma, je třeba rostlině poskytnout co nejvíce světla
– vyžaduje maximálně slunné stanoviště. Po odkvětu doporučujeme ostříhat odkvetlé
stonky a zjara celý keřík zastříhnout podobně jako levanduli, aby nevyholoval zespodu.
Rostlina je dobře mrazuvzdorná, v zimě trpí spíše přemokření substrátu. Úžasně voní
po olivovém oleji. Novinka.
1 kus 50 Kč, 3/135 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
Z9004 máta kudrnatá KRUIZEMUNT 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.

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

Z9007 máta švýcarská SWISS MINT

Z9107 pelyněk COCA COLA

MÁTY

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.
Z9006 máta španělská SPANISH SPEARMINT 1 kus 30 Kč, 3 kusy od druhu 80 Kč, 5/125 Kč.
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Z9127 SPEEDY
Z9108 lékařská BLUE WINTER
Z9009 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.
Z9010 máta peprná – m. piperita – 30-60 cm vysoká, velmi vytrvalá, vysoce aromatická.
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.

Z9010 máta peprná

ROZMARÝNY

Rozmarýny lékařské, latinsky rosmarinus oficinalis, je rod stálezelených keřů
pěstované pro květy a velmi aromatické listy, jež se používají v kuchyni jako koření.
Jsou mrazuvzdorné, v chladnějších oblastech se sází při jižní nebo západně orientované
stěny. Odstraňují se odkvetlá květenství.
1 kus 40 Kč, 3 kusy od druhu 110 Kč, 5/165 Kč.
Z9124 BLUE RAIN – kvete modrými kvítky, rostliny mají přepadavý charakter. Pěstuje
se nejlépe v nádobách či na svislých zítkách. Užitkové vlastnosti má stejné jako ostatní
rozmarýny. Vysoce dekorativní.
Z9127 SPEEDY – používá se v kuchyni jako koření. Je mrazuvzdorná, rychle rostoucí a velmi
aromatický nekvetoucí druh. Vysoce odolný, kompaktní vzrůst okolo 60 cm. Novinka.
Z9108 lékařská BLUE WINTER – rosmarinus offininalis – tento německý kultivar
rozmarýnu je plně mrazuodolný i v našich pomínkách!!! V přírodním léčitelství
používáme rozmarýn jako čaj pro povzbuzení krevního oběhu a také jako čaj proti
nadýmání, dále působí povzbudivě na krevní oběh a nervy a podporuje činnost trávicích
žláz. Rozmarýn nám prokazuje své blahodárné účinky i tehdy, používáme-li ho nejen
vnitřně, ale i zevně. Jako přísada do koupele se doporučuje jak při slabosti krevního
oběhu a poruchách prokrvení, tak při dně a revmatismu (případně jako rozmarýnový líh),
neboť i tímto způsobem zvyšuje rozmarýn prokrvení. Hlavní účinné látky rozmarýnu jsou
jak terpeny a kafr, tak glykosidy, saponin a cholin, které přispívají ke zvýšení krevního
tlaku.V aromaterapii se rozmarýn doporučuje jako povzbuzení pro nervy a mozek.
Ale také jako čaj, rozmarýnové víno a jako přísada do koupele má osvěžující účinky
a povzbuzuje – nejen mozek, ale i celé tělo. Mladé větvičky a listy tohoto stálezeleného
rozmarýnu mají krásně modré květy.Doporučujeme ho vysadit včas, aby do zimy řádně
zakořenil na teplé, slunečné a chráněné místo, které je hlavně v zimě spíše suché. Je
vhodná pro jistotu i zimní ochrana. Výško okolo 70 cm. Málo náročná. Novinka.
Z9128 lékařská GREEN ROSI - velmi husté lasy se sytě zelenými lístky, pěkný
habitus, vynikající pro kulinářské pochoutky. Výška 40-50 cm. Novinka.
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TR191 DAUERSTRAHL
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TR223 CAERULEA VARIEGATA

OKRASNÉ TRÁVY

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

BEZKOLENCE

TR204 EDITH DEDSZUS

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.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
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.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
TR204 EDITH DEDSZUS – molinia caerulea – bezkolenec modrý, byla vyselektována pro
sytě tmavě purpurová až téměř černá, hustá květenství, které na podzim barví do zlatova. Stonky
jsou také zpočátku zbarveny červeně purpurově a později stejně jako listy barví do slámově
zlaté. Výška se velmi liší podle stanoviště, kde je pěstována, od pouhých 60 cm až po 1 metr.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
TR189 HEIDEBRANT – molinia caerulea - z kompaktních travních trsů se objevují
v pozdním létě a na podzim vzpřímené vrbové stonky nesoucí fialová květenství, která
TR189 HEIDEBRANT se jemně houpou ve větru. Má také nádherné podzimní vybarvení. Výška okolo 75 cm.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
TR140 KARL FOERSTER - molinia altissima – dorůstá výšky 80 cm. Kvete hnědými,
později okrově zbarvenými květy na stéblech až 140 cm vysokých. Vyhovuje mu vlhko. Dokáže
růst i přímo ve vodě v hloubce 5-10 cm.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
TR162 MOORHEXE – molinia caerulea – bezkolenec modrý, nižší, úzce trsnatá tráva s tenkými,
tmavě zelenými vzpřímenými listy. Vykvétá v latách vysoko nad trsy na konci poměrně pevných a
hustě rostoucích stonků. Na podzim se rostliny zabarvují do žlutých a později do červeně hnědých
odstínů. Vhodná do trvalkových záhonů, jako solitéra nebo do malých skupin. Výška 30-40 cm.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.

TR140 KARL FOERSTER

TR162 MOORHEXE
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TR222 SKYRACER

TR181 TRANSPARENT
TR156 WINDSPIEL
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!
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
TR181 TRANSPARENT - molinia altissima – 50-70 cm vysoké trsy listů a až 180 cm
vysoké vějířovité květy vhodné i k sušení. Na podzim jsou květy zlatožluté.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
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.

TR184 BLACK BEAUTY

DOCHANY

Dochany, latinsky pennisetum alopecoroides je široký rod okrasných travin. 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.
TR060 HAMELN – p. alopecoroides - zakrslá forma, dorůstající do výšky 70 cm a
i podobné šířky. V našich podmínkách je mrazuvzdorný. Dobré je staré listy na zimu
svázat do snopu a seříznout je až na jaře před rašením.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
TR207 GELBSTIEL - tvoří shluk stébel s ostrými zelenými listy. To ho odlišuje od jiných
odrůd. Stonky jsou zabarvené žlutě, květy, které se objeví na konci léta jsou hnědé. Jsou
široce používány v suchých vazbách. Průměrná výška kolo 50 cm. Dekorativní novinka.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
TR166 LITTLE BUNNY - p. alopecoroides – skalková kompaktní travina vysoká
pouze 25-35 cm. Kvete bohatě od srpna do října. Klasy, spíše malé kočičí ocásky, jsou
světle hnědé s načervenalým nádechem.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
TR209 REBORN - dochan Reborn má růžově načervenalé květenství a tím vyniká mezi
ostatními dochany. Dorůstá do 50-70 cm. Novinka.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
TR003 VIRIDESCENS - pennisetum alopecoroides – trsnatá dekorativní vytrvalá tráva
s obloukově převislými listy, od srpna do října bohatě kvete načervenalými, později hnědými
květy s hustých stříbrných štětkovitých kasech. Výška 50-60 cm. Nádherná ozdoba zahrady.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.

TR003 VIRIDESCENS
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TR208 SCHOTTLAND
TR014 GRAYOVA

METLICE
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TR144 PÁLAVA

Metlice, latinsky deschampsia caespitosa rostou v chvalnějších oblastech severní polokoule,
jsou velmi vytrvalé s vysokými dekoračními vlastnostmi a malými nároky na stanoviště.
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.
TR208 SCHOTTLAND - nenáročná, trsnatá trvalka. Velmi bohaté květenství je
světle žluté. Půda hlinitopísčitá, propustná, ale nevadí jí ani mírně kyselé půdy. Je
to přizpůsobivá travina. Využití do trvalkových záhonů, skupinových výsadeb, jako
solitéra. Výška 60-70 cm. Novinka.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.

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.
TR014 GRAYOVA – c. grayi – stálezelená travina s okrasnými samičími klásky, které jsou
podobné trnovým koulím řemdichů - známých a obávaných husitských zbraní. Výška do 50 cm.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
TR017 EVERGOLD 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 60 Kč, 3/160 Kč.
TR111 PENDULA - ostřice přepadavá - carex pendula – stálezelená travina s listy dosahující
délky 45 cm. Až 1 m vysoké lodyhy nesou od léta zelenohnědé, převislé klásky. Zcela nenáročná.
1 kus 40 Kč, 3/110 Kč.
TR190 VANILLA ICE - c. morowii - japonská ostřice - zajímavý kultivar, který dosahuje
pouze 30 cm výšky. Nejkrásnější je v období od dubna do července. Výborně se hodí do
přírodních zahrad, na skalky, na okraje záhonů a do smíšených trvalkových záhonů v kombinaci
TR087 ICE DANCE s ostatními travinami. Výška 30 cm, nádherně ozdobný zdobný list s vanilkově žlutými okraji.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.

TR108 palmová tráva LITTLE MIDGE

TR111 PENDULA
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TR013 VARIEGATA
TR193 ADAGIO
TR013 VARIEGATA – carex morowii - stálezelená ostřice dekorativní se svěže
zelenými listy se žlutě bílými lemováním na okraji listů. Prospívá v polostínu, ve vlhčí,
výživné, propustné zemině. Časem vytváří pěkné, husté trsy stále zelených listů, které na
jaře nesestřihujeme. Mrazuvzdornost do -28°.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.

TR228 FERNER OSTEN

OZDOBNICE

Ozdobnice čínská, miscanthus sinensis - jsou monumentální okrasné rákosovité trávy
vyžadující slunnější stanoviště a na živiny bohatou půdu. Od léta rozkvétají dekorativními
klasy, které vydrží i přes zimu. Používají se jako solitéry, živé ploty i krycí rostliny.
TR193 ADAGIO – rozložitý habitus s poměrně nízkým, 50 cm vysokým sytě zeleným
hustým listovím, s chocholy na pevných stvolech výšky 120 cm vykvétajících ve světle
pískově béžových květenstvích s jemně nachovým nádechem. Zaschlá květenství je nejhezčí
na rostlině nechat jako parádu přes celou zimu. Velice elegantní sorta.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
TR228 FERNER OSTEN - nádherná ozdobnice, je o něco pomalejšího a menšího
vzrůstu, než ostatní druhy. Vyroste do výšky asi 120 cm a má užší zelené listy s bílým
žebrováním. Na konci léta ozdobí rostlinu vínové květy, které se pak přemění na bílé
chomáčky a listy se zbarví do oranžova. Ozdobnice má ráda slunná až polostinná
stanoviště. Chráněná místa s dostatečně propustnou zeminou bohatou na živiny. Důležitá
je dostatečná závlaha. Na podzim listy svážeme do snopu, což slouží jako ochrana před
vymrznutím. Teprve na jaře staré listy seřízneme. Tato travina se skvěle hodí jako menší
solitera, ale může se použít i v kombinaci s jinými travinami, trvalkami nebo keři.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
TR228 GHANA - jeden z nejmenších kultivarů z kvetoucích miscanthusů - ozdobnic, výška
plus minus 80 cm. Kompaktní nižší zelený trs převisajících širších listů, někdy barví načervenale
konce listů již v červenci. Kvete od září hnědě červenými klasy, vysoko nad trsem, nádherné
ohnivé oranžově červené zbarvení listů. V průběhu podzimu klasy chytají stříbřitý nádech.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
TR125 GRACILLIMUS – jedna z nejkrásnějších ozdobnic, s krásně obloukovitě
rozloženými úzkými listy. Výška 140-170 cm. Kvete načervenalými, později purpurově
zbarvenými květy. Teplejší a slunné stanoviště.
1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
TR126 GROSSE FONTAINE - velmi vzrůstný, nálevkový, trsovitě 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 50 Kč, 3/140 Kč, 5/225 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.
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TR213 KASKADE

TR217 JUBILARIS
TR212 CHINA
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.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
TR217 JUBILARIS - miscanthus floridulus - olbřímí ozdobnice, kompaktní vysoký
až mohutný sloupovitý trsnatý porost širokých zelených, výrazně žlutě až krémově
panašovaných listů, od poloviny léta listy převisají, což vytváří pěkný ozdobný efekt.
Raší později (konec dubna až květen) červenožlutě, v průběhu léta a podzimu žluté
panašování přechází do zelena. Na podzim se barví do žluta. Vhodná do suchých vazeb
a kytic. Výška 160, po usazení i přes 2 metry. Novinka.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
TR213 KASKADE - má nádherné převislé fontánovité květenství, které je nejdříve
růžové a později přechází do stříbrné barvy. Výška 160 cm. Novinka.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
TR121 KLEINE SILBERFEDER – výška 160 cm. Vyžaduje propustnou a živnou
půdu. Kvete na podzim krásně se vybarvujícími stříbřitě nadýchanými latami, které
TR146 LITTLE ZEBRA vydrží až přes zimu. 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.
TR066 KLEINE FONTANE – nižší typ přesahující mírně výšku 1 metr. Od konce
srpna vykvétají stříbrné klásky. Novinka.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
TR226 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.
TR121 KLEINE SILBERFEDER
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TR211 KOREA

TR128 MALEPARTUS
TR130 NIPPON
TR128 MALEPARTUS – miscanthus sinensis – krásné podzimní vybarvení, kvete
kovově červeně stříbřitými květy, přes zimu stříbřitými. Výška 150 cm.
1 kus 80 Kč, 3/210 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.
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.
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.
TR148 ROTSILBER – květenství je nachově červené. Listy mají uprostřed stříbrný
pruh a mohou být od konce červeně zbarvené. Květy jsou na zelených až vínově
červených stéblech zakončených červeně stříbrnými latami, které jsou hned nad listy.
Výška 120 - 200 cm. Kvete září-říjen. Výška do 2 metrů.
1 kus 80 Kč, 3/210 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.
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.
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TR132 STRICTUS
TR159 SOMMERFEDER
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!
TR229 VANILLA SKY 1 kus 70 Kč, 3/180 Kč.
TR215 TRANSMORISSONENSIS - miscanthus transmorissonensis - tento hezký miscanthus
se odlišuje od ostatních v tom, že je stálezelený. Vytváří klenuté stonky nesoucí platinově stříbrná
květenství na konci léta, která jsou ponejprv vzpřímená, ale na podzim získávají přepadavý
charakter. Roste ve vlhké, ale dobře odvodněné půdě na slunném stanovišti. Toleruje však i sušší
půdu. Pochází z Taiwanu. Výška něco přes metr. Mrazuvzdorná do -20°C. Novinka.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.¨
TR229 VANILLA SKY - kultivar s krémově bílými až nažloutlými polopřevisajícími
květy jenž vytváří ještě větší dojem kompaktnosti oproti středně bujnému vzrůstu, Výška
160 cm. Roste pomaleji, má lesklé, úzké, tmavě zelené listy, které mají uprostřed výrazný
bílý proužek. Na podzim nabírají nejprve vínové tóny a později ohnivě oranžové. Kvete
až na konci léta, většinou v září. Novinka.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
TR134 VARIEGATUS – narůstá do výšky 160 cm, vytváří mohutné trsy sytě zelených
s podélně bíle pruhatých listů. Obvyklá doba kvetení je říjen. Využití jako krásná solitéra,
součást letničkových, trvalkových záhonů, zpestření výsadby dřevin.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
TR025 YAKU JIMA – nižší zakrslejší forma ozdobnice čínské s výškou 1,2 metr.
Kvete k podzimu štíhlými stříbřitě nahnědlými klásky. Výborně se hodí jako solitéra do
trávníků i na okraje velkých záhonů. Novinka.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
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.
TR210 YAKUSHIMA DWARF 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.

TR025 YAKU JIMA

TR215 TRANSMORISSONENSIS

208

TR134 VARIEGATUS

TR187 ZEBRINUS
TR102 ZWERG ZEBRA
TR102 ZWERG ZEBRA – jasně zelené listy jsou bohatě příčně světle žlutě, později
krémově pruhaté. Výška 180 cm. Na záhonech se skvěle vyjímá. Vynikající do aranžmá.
Ze zebrovaných ozdobnic tato pravidelně kvete!
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.

PAMPOVÉ TRÁVY

Pampové trávy jsou unikátní okrasné traviny, přes zimu nesnášejí vlhko, ale naprosto
jim vyhovují suché mrazivé zimy s dostatečnou sněhovou pokrývkou. Pro správný růst a
kvetení jim proto musíme zajistit tyto podmínky uměle.
TR026 ROSE PLUME - cortaderia selloana - až 150 cm vysoká travina z pamp Argentiny,
proto je nazývána pampová tráva. Žádá teplou a chráněnou polohu na slunci. Na zimu je jí
potřeba svázat, přikrýt listím a zajistit suchý zimní kryt. Tento druh kvete narůžovělými latami.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
TR027 WHITE PLUME - cortaderia selloana - je 150 cm vysoká, méně choulostivá.
Pro naprostou jistotu v prvním roce pěstovat v nádobě a na zimu uložit do sklepa,
protože nesnáší přes zimu mokro.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.

TR026 ROSE PLUME

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.
TR160 CLOUD NINE – švýcarská tráva - je unikátní tvarem trsů tvořených kovově
modře zbarvenými listy, kvete žlutě zbarvenými klásky, které se ukazují od poloviny
srpna. Výška okolo 1 metru.
1 kus 50 Kč, 3/140 Kč.
TR120 HEAVY METAL - kvete od srpna jemnými a řídkými latami
drobných růžovozelených kuličkovitých klásků, stébla jsou olivově zelená.Slunečné
chráněné i otevřené stanoviště, snese i mírný polostín, dobře propustná a na živiny
bohatá svěží, a ne úplně suchá, zahradní půda. Výška okolo 1 metru.
1 kus 30 Kč, 3/80 Kč.
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.
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TR152 třeslice ZITER ZEBRA

KOSTŘAVY

TR168 AMAZON MIST

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.
TR168 AMAZON MIST - carex comans – atraktivní svými kroucenými šedě zelenými listy. Výška 35
cm. Vhodná do travinových záhonů, skalek, nádob. Novinka.
1 kus 40 Kč, 3/110 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.
TR080 japonská krvavá tráva RED BARON – imperata cylindrica – je nápadná svým červeným
TR192 kavyl mexický PONY TAILS 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.
TR192 kavyl mexický PONY TAILS – stipa tenuissima – stíhle rostoucí travina s množstvím
zelenohnědých klásků, které se ukazují od června a vydrží do října. Výška 40 cm. Vhodná i do nádob.
1 kus 40 Kč, 3/110 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.
TR143 puškvorec trávolistý OGON – acorus gramineus – i když se nejedná o travinu, jako okrasná
tráva se pěstuje. Vyznačuje se nádherně vybarvenými žlutě pestře zbarvenými štíhlými listy, které dosahují
do výšky 40 cm. Vyžaduje stále vlhko a vyšší hladinu spodní vody. Roste jak ve velmi mělké vodě, tak i
mokřejší zahradní zemině.
1 kus 60 Kč, 3/160 Kč.
TR142 spartina AUREOMARGINATA - spartina michauxiana - vzhledem velmi připomíná
TR079 prériovka PRAIRIE BLUES 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.

KA007 CRISPA
KA016 BIFIDO MULTIFIDUM

KAPRADINY

KA017 CONGESTUM

Kapradiny mají před jinými rostlinami tu přednost, že vyžadují většinou stinná a vlhká místa,kde mnohé
jiné rostliny trpí nedostatkem světla. Naše druhy kapradí jsou předpěstované v květináčích. Tyto rostliny
by po přesazení do zahrady neměly mít žádné problémy. Pokud kapradí vysazujeme v létě či na jaře,
dbáme na to, aby rostliny netrpěly suchem.
1 kus 50 Kč, 3 kusy od druhu 140 Kč.
KA016 BIFIDO MULTIFIDUM – polypodium vulgare – osladič obecný – stálezelené listy jsou rozděleny
dvakrát nebo třikrát na vrcholech. Vhodné pro obruby, okraje a do přílesních zahrad v plném nebo částečném
stínu. Neobvyklá kapradina s rozdělenými a chocholatými listy. Velmi snadno se pěstuje, toleruje i plné
slunce a i suché podmínky, jakmile se usadí. Preferuje otevřenější pozici. Výška 30 cm.
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.
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. Mrazuvzdornost do -34°C. Výška 20-30 cm.
KA013 CRISPA CONGESTA - dryopteris affinis - kapraď rezavá - zakrslá trsnatá kapradina výšky 15
cm na slunce a do stínu, miluje vlhké kyselé půdy, a zaujme malými zvlněnými lístky s malým hřebenem.
Je to skvělý doplněk jak do skalek, tak do miniaturních zahrad. Novinka s úžasnými listy.
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. Vytrvalá kapradina, mrazuvzdorná do – 34°C. Vyzrálé listy lze použít
jako zeleň do kytic. Výška 50-70 cm. Novinka.
1 kus 80 Kč, 3/210 Kč.
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.
KA014 PROLIFICA - dryopteris erythrosora - kapraď japonská - je velmi atraktivní druh kapradiny s
nápadným vybarvením listů, které jsou složené v nevysoké vějíře o délce 30-40 cm a pozdě zjara raší lososově
růžově až zlatavě oranžové a dozrávají ve světle až středně zelené. Nové rašení se opakuje ještě během sezóny.
Listy jsou spolehlivě neopadavé a krásné do cca -10°C, nepoškozené mrazem. Výška 60 cm. 1KA023 RED BEAUTY - papratka japonská, je opadavá kapradina s velmi neobvyklou barvou listů
vyrůstají z podzemního oddenku vzpřímeně do výšky až 50 cm. Mají zubatý okraj, ve středu jsou vínové
a při okraji stříbřitě zelené, což tvoří zajímavou barevnou kombinaci.
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.

KA013 CRISPA CONGESTA

KA018 TSUS SIMENSE

KA010 LADY IN RED

TR099 chrastice PICTA

TR143 puškvorec trávolistý OGON

TR142 spartina AUREOMARGINATA
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TR150 zblochan vodní VARIEGATA

KA023 RED BEAUTY

KA014 PROLIFICA
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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

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

GOLDEN GATE

Podzimní katalog 2021

Cena 30 Kč

PODZIM 2021

Jeden výtisk 30,- Kč
zasíláme od května 2022

Podle tohoto katalogu si můžete
v příštím roce objednat z více
než 1800 položek denivek,
kosatců, ocúnů a jiných trvalek
včetně novinek. Obsahuje přes
1800 barevných obrázků.

Letní katalog 2022

lukonbulbs@mybox.cz

