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Žlutě oranžové květy s nádechem zelené barvy se smetanovým
hrdlem. Otevírá 6-8 krásně zvlněných, voskovitě tuhých květů,
pravidelné dvouřadé klasy nesou 20 -22 puků. Sememnáč pokřtil
Toušek 2018
jménem "STANDA HLOŽEK" zpěvák S. Hložek na výstavě mečíků v
Nemýčevsi. Silně působivá dekorační, ale i výstavní odrůda. Zdravá,
dobře množivá odrůda.
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Tmavě zářivě
oranžová,LOSOSU
do středu
Spodní
petálklasy
je lemován
sportem
STŘÍBRNÉHO
od světlejší.
V. Nováka.
Dvouřadé
nesou stříbrobílým proužkem. Tato odrůda je
21-23 poupat. Květy jsou jemně zkadeřené i voskovité. Pěkná zářivá
cenová skupina
Toušek 2018
X
kombinace barev předurčuje tuto novinku k perlám na vaši zahradě.
Velmi zdravá, množivá odrůda.

Úžasná sladce růžová, okraje petálů jsou tmavší, spodní petály mají
nádech červené s bílými ryskami i bílým okrajem. Působivá
2018 kombinace barev květů září na záhoně, tak i na výstavních stolech.
Květy jsou silně zvlněné,výborné voskovité substance. Pevné
dvouřadé klasy dosahují 22 puků a současně udrží nákvět 6-8 květů.
Dobře se množí, roste zdravě, výborná výstavní i řezová odrůda.
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Toušek 2018

Neobvyklou barvu květů tvoří kombinace odstínů oranžové, lososové
a žluté. Tmavě oranžově lososové květy se světle žlutou ryskou jsou
do středu světlejší. Spodní petály jsou v hrdle světle žluté a na nich
je výrazná karmínová skvrna. Semenáč pokřtila jménem " SILVIE
cenová skupina
MARIE" herečka Hana Macuichová na výstavě mečíků v Nemyčevsi.
Květy jsou mírně zvlněné, s voskovou substancí.Klasy mají dvouřadé
uspořádání květů, s 22-24 poupaty. Komerční odrůda, dobře
rostoucí, zdravá a množivá.

X

421

Základní barva je světle růžová. Spodní petály mají ve středu nádech
zelenožluté barvy. Semenáč pokřtila jménem "URŠULA" herečka
Uršula Kluková na výstavě mečíků v Nemyčevsi. Tato odrůda vyniká cenová skupina
Toušek 2018
krásně tvarovanými, maximálně zřasenými a extrémně voskovitými
květy. Rostlina vytváří dvouřadé klasy s 22 popaty, velmi trvanlivých
květů.
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Novák

Sytě fialová, do středu světlejší, spodní petály jsou tmavě
červenofialové. Květy jsou zvlněné, dobré voskové
2018 substance, až sametové. Klasy mají 20-22 puků, otevírá 6-8 květů.
Dobře se množí, zdravě roste, výborná řezová i výstavní odrůda.
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Světle lososově růžová, do středu světlejší. Na spodních okvětních
lístcích je oranžové oko s hnědou ryskou. Atraktivní barva a pěkný
2018 tvar květů. Klasy nesou 22-24 poupat, otevírá 6-9 květů. Silně
působivá odrůda, roste zdravě, dobře se množí. Výborná odrůda k
řezu i k dekoraci.

cenová skupina

X

Novák

Horní petály jsou tmavě cyklámové, spodní jsou čistě bílé s
2018 cyklámovým lemem. Atraktivní kombinace barev. Dvouřadé klasy
nesou 21-23poupat, otevírá 6-8 silně zkadeřených a tuhých květů.
Velice působivá, dobře množící se odrůda.
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Velké květy mají modrofialovou barvu s bílým hrdlem a středovými
linkami. Dvouřadé klasy nesou 21-23 poupat, otevírá 7-9 květů.
2018 Novinka vhodná na výstavní stoly i dekoraci. Na rozdíl od jiných
modrých je velice zdravá a dobře se množí.

