ZÁKLADNÍ SORTIMENT 2018
AORTA

M 411 Nov 2012 Smetanově bílý, veliké jasně svítivé rozpité oko, zabírající
polovinu květu. Květy jsou středně voskové
substance,nádherně zvlněné. Stonek je rovný, vysoký.
Klasy nesou 20-22 puků, otevírá 6-8 puků. Působivá
odrůda roste vitálně, množivost je velmi dobrá. Odrůda
vhodná na řez a dekoraci, tak i na výstavní stoly.

cenová skupina

F

ARAMIS

M

411 Nov 2011

Krémově bílý, na spodních petálech žlutozelená oka se
cenová skupina
světlou ryskou. Neobvyklá, působivá kombinace barev EXOT. Dlouhé dvouřadé klasy nesou 20-23 puků. Otevírá 68 silně voskových a zřasených květů.parádní odrůda velmi
vhodná pro výstavní účely, najde uplatnění i na dekoraci.
vitální, dobře roste.

F

ATILLA

M

445 Touš 2016

Karmínově růžová, v hrdle spodních petálů je modrý
cenová skupina
nádech. Nevšední, působivá kombinace barev. Květy jsou
jemně zvlněné, voskové, uspořádany ve dvouřadu, nesou
21-23 květů. Působivá, přitažlivá odrůda výstavní i
dekorační, vitálního růstu.

I

BÝČÍ KREV

EM 356 Rýp

1999

Nádherná sytá červeně fialová barva se sametovou
texturou a úzkými bílými linkami. Klasy jsou vyšší, rovné,
nesou 21-24 puků, mají přísné dvouřadé uspořádání,
otevírá 6-9 puků, které jsou silně zřasené a voskové.
Skvělá řezová odrůda s dlouhým stonkem a pevně
uchycenými květy s výbornou stavbou. Zdravá a množivá
odrůda.

cenová skupina

D

CRAZY IDEA

M

2012

Světle levandulově vínová, květy jsou melírovany a
stříkany nepravidelnými skvrnami, levandulovou barvou.
Dvouřadé klasy nesou 20-22 poupat, otevírá 7-9 květů,
které jsou silně voskové a zkadeřené. Atraktivní novinka,
exot.

cenová skupina

I

ČERVENÁ AŽURA

EM 471 Nov 2015

Pěkně zvlněné, jemně levandulové květy, okraje tmavší, s cenová skupina
kontrastní tmavě červenofialovou skvrnou v hrdle.
Dvouřadé klasy s kompaktním nákvětem mají 22 puků,
otevírá 9 květů. Zdravě roste, dobře se množí. Klasy nesou
květy zkadeřené, voskovité vhodné jak na řez, tak i na
výstavní stoly.

I

DEKOR

M

453 Nov 2014

Středně červený, výrazná sametově červená oka na
spodních petálech. Pěkně zvlněné voskovité květy. Klasy
jsou vyrovnané, vysoké s pevným stonkem, nesou 20-22
poupat, otevírá 6-8 květů. Velmi dobře se pěstuje a jeho
barva přitahuje oči. Je vhodný jak na výstavní stoly, tak i
na řez květů.

cenová skupina

I

EL CLASICO

M

441 Tou

2016

Úžasná pinkově růžová s bílou, spodní petály jsou tmavší s cenová skupina
posypem bílé barvy. Zářivá barva květů, která svítí na
záhoně, tak na výstavních stolech. Květy jsou pěkně
zvlněné, voskové substance. Pevné dvouřadé klasy
dosahují 20-23 puků a současně udrží nákvět 6-8 květů.
Dobře se množí, roste zdravě, výborná výstavní i řezová
odrůda.

J

FORMANKA

M

465 Tou

2012

Lososově růžový, až světle kouřový, ve středu květu

I

473 Šar

cenová skupina

lososový, kouřový lem, krémově bílý střed. Pěkně zvlněné
voskovité květy. Klasy jsou vyrovnané, vysoké s pevným
stonkem, nesou 20-22 poupat, otevírá 6-8 květů.
Imponuje jeho neobvyklá barva, velmi dobře se pěstuje.
Je vhodný jak na výstavní stoly, tak i na řez květů.

FREKVENCE

M

435 Tou

2016

Barvu květů tvoří kombinace oranžově lososová s bílou.
cenová skupina
Harmonické sladění barev. Dvouřadý klas nese 21-23
puků, květy mají čtvercovitý tvar,jsou zvlněné, s voskovou
substancí. Dobře rostoucí, zdravá a množivá odrůda, která
má předpoklady vítězit na výstavních stolech.

J

GALÁN

LM 433 Tou

2016

Světle cyklámově růžová, spodní petály jsou tmavší s
cenová skupina
červenými žilkami a světle zelenými okraji. Květy jsou
zkadeřené, dobré voskovité substance. Otevírá 7-9 květů z
22-24 popat, dalších 4-6 ukazuje barvu. Silně působivá,
dekorační, ale i výstavní odrůda. Roste zdravě, dobře se
množí.

J

GOLDEN FANTASY

EM 416 Šar

2006

Krásná tmavě žlutá barva. Klas je pevný, vyšší dvouřadý až cenová skupina
s 24 puky, silně zvlněné a voskové, otvírá 7-9 poupat.
Odrůda je zdravá, množivá a vytváří velice pěkné hlízy.
Pro své parametry je vhodná pro výstavní stoly i
aranžování. Jeden z nejlepších mečíků p. Šarana

E

GRANÁTOVÉ SLZY

EM 467 Nov 2012

Granátově červený, veliký bílý podklad v hrdle, na něm
tmavší karmínový jazyk. Květy jsou voskově tuhé, silně
zvlněné. Poutá návštěvníky výstav i na záhoně svoji
barevnou kombinací a perfektním nákvětem zvlněných
květů. Klasy nesou 21-23 puků, otevírá 6-8 puků. Silně
působivá odrůda vitálního vzrůstu, dobře se množí. Tato
novinka je předurčena vítězit na výstavách ve své třídě.

cenová skupina

E

GRAZY IDEA

M

Zářivě šarlatově červený, tmavě červené oko na širokém cenová skupina
krémově žlutém podkladě. Klas nese 20-22 puků.
Zajímavá, nevšední kombinace barev v sortimentu.
Výborný zdravotní stav, dobře se množí. Svými parametry
se řadí mezi komerční odrůdy, je i vhodný pro výstavní
účely.

I

JIŘÍ VÁCLAVÍK

LM 499 Vác

2009

Zvláštní kombinace barev. Základ je magnetově červený, cenová skupina
střed šeříkově růžově stříkaný-šumrovaný, 5 mm silný bílý
lem je unikát. Obě neonové barvy jsou ve vzájemné
harmonii. Klasy jsou vyšší, rovné s delšími stonky. Nesou
23-25 puků, mají dvouřadé uspořádání, otevírá 10-12
puků, které jsou silně zřasené a voskové. Výborná výstavní
. odrůda.

E

KLEOPATRA

LM 576 Heč

1998

Tmavě levandulově růžová barva-zářivá, z hrdla světlejší
jazyk. Klas je vyšší, mohutný s 20-23 puky. Vitální, velmi
množivá, vytváří velké množství brutu, který spolehlivě
klíčí. Velmi vhodná pro řez a aranžování

D

427 Nov 2012

cenová skupina

KOKKINO

LM 467 Vác

2015

Třpytivě vínové květy mají na spodních petálech tmavší
cenová skupina
odstín, kde je ještě uprostřed bílá ryska a silné bílé
šumrování, které zdobí i jejich okraje horních petálů. Klasy
jsou pevné, mají dvouřadě uspořádány květy, které jsou
pevně uchyceny. Květy jsou silně zvlněné a voskovité.
Otevírá 7-9 květů z 20-22. poupat. Exelentní novinka.

K

KOMPLIMENT

EM 433 Nov 2013

Kouzelně lososově růžový, okraje petálů světlejší, jazýček cenová skupina
tmavší. Květy jsou silně voskové substance, náherně
zvlněné. Klasy mají dvouřadé uspořádání, nesou 20-22
puků, otevírá 6-8 květů. Působivá novinka roste vitálně,
množivost je velmi dobrá.

I

KORIDA

M

455 Nov 2016

Svítivě červenorůžová do středu světlejší, s tmavě
červeným okem na krémovém podkladu na spodních
petálech.Květy jsou pěkně zvlněné, dobré voskové
substance. Klasy mají 21-23 puků, otevírá 6-8 květů.
Dobře se množí, zdravě roste, výborná řezová, ale i
výstavní odrůda.

cenová skupina

I

KUJEBINA

M

485 Tou

cenová skupina

F

KREV BOHŮ

M

487 Nov 2017

Květy mají sametově modrofialovou barvu s krémovým
okem na spodních petálech a krémové paprsky ve středu
květů, harmonická kombinace barev. Zvlněné květy jsou
pevně uchyceny, klasy nesou 21-23 puků, otevírá 6-8
puků, dobré voskovité substance. Působivá odrůda roste
Tmavě fialová barva, na spodní části květu přechází do
fialově červené s váraznou bílou ryskou. Střed horních
petálů je světlejší. Květy jsou zvlněné, voskovité, dobře
uchycené na klase, který nese 18-21 poupa,t otevírá 7-9
květů. Zdravá, dobře se množicí novinka, velice vhodná
pro dekoraci i výstavní stoly.

cenová skupina

J

LADOVÁ SOCHA

M

411 Meg 2001

smetanově krémová barva s tmavším hrdlem. Klas je
výrazně dvouřadý s 24-26 puky, otvírá 8-10 květů, které
jsou zvlněné, s dobrou voskovitou substanci. Odrůda je
vhodná hlavně pro výstavní stoly.

cenová skupina

D

MELAKA

M

481 Vác

2016

Velmi světlá levandulově modrá se světlým smetanovým
probarvením petálů, které směrem k okrajům přechází v
tmavší odstín. Dvouřadé klasy jsou velmi vyrovnané,
nesou 21-23 puků s pěkně zvlněnými, plššími květy
voskovité substance, pravidelně rozmístěnými. Dobrý
zdravotní stav, otevírá 6-8 květů. Novinka, která stojí za
pěstování.

cenová skupina

L

MESIÁŠ

M

455 Nov 2012

Svítivě červený, veliký krémový podklad v hrdle, na něm
krvavé oko se špičkou. Květy mají parádní voskovitost i
zvlnění, jsou uspořádány v perfektním dvouřadu. Klasy
nesou 20-23 puků, otevírá 6-8 puků. Roste velice zdravě,
dobře se množí. Novinka je velice vhodná na výstavní
stoly, ale i pro řez květů.

cenová skupina

I

MIKÁDO

M

492 Nov 2016

Červenohnědá, spodní petály tmavší s bílou colorou,
cenová skupina
krásná barva. Dvouřadé klasy nesou 21-23 voskových
poupat, otevírá 7-9 květů. Novinka vhodná na řez květů i
dekoraci.

I

MISSIS

M

443 Nov 2015

Růžový do středu květu světlejší, na spodních petálech je cenová skupina
karmínové oko na širokém bílém podkladu.
Pevný,dvouřadý klas nese 20-22 voskovitých a zvlněných

I

2013

Pevný,dvouřadý klas nese 20-22 voskovitých a zvlněných
puků, otevírá 6-8 květů. Zdravá a množivá odrůda. Luxusní
dekorační odrůda, velice vhodná i na řez.

J

NABÍDKA

M

473 Nov 2016

Květ barvy lila, do středu světlejší a na něm svítivá
cenová skupina
karmínočervená oka. Květy jsou zvlněné, voskovité, dobře
uchycené na klase, který nese 18-21 poupat otevírá 7-9
květů. Je obdivován pro svoji působivou barevnou
kombinací. Zdravá, dobře se množicí novinka, velice
vhodná pro dekoraci i výstavní stoly.

NAIVKA

M

411 Nov 2016

Smetanová, široké středy spodních petálů a znaky na
vrchních petálech tmavě červené - pěkně řadí, exot,
nesou 22-24 poupat, otevírá 6-9 silně zřasených a tuhých
květů. Vhodná pro dekoraci i výstavní stoly.

OF SINGULAR
BEAUTY

LM 500 Wel 1992

Skutečná bílá krása. Lehce zvlněné, pevné a krásně
cenová skupina
tvarované květy tvoří kompaktní dvouřadový výstavní klas
s až 26 puky, otevírá 6-8 puků. Tato odrůda patří mezi
nejžádanější v USA i Anglii. Rostlina je vitální, množivá a
má velice pěkné hlízy.

D

OLYMPIA

LM 425 Vác

2005

Základní barva je středně meruňkově oranžová, která je
na spodních petálech překryta smetanově žlutou. Rovné
klasy nesou až 24 puků, otevírá 8-10 květů, které jsou
zkadeřené s výbornou voskovostí. Výborná výstavní i
zahradní odrůda.

cenová skupina

E

OSPALEC

M

495 Nov 2010

Lososový růžově kouřový, střed květu růžově krémový,
unikátní kombinace barev. Klasy nesou 22-24 puků, mají
dvouřadé uspořádání, otevírá 6-8 puků, které jsou silně
zřasené a voskové, okrouhlého tvaru. Velmi dobře se
pěstuje a svou barvou upoutá každého milovníka květin.
Výborná výstavní novinka. V roce 2010 získal I.cenu na
výstavě mečíků v Nemýčevsi

cenová skupina

E

PARADOX

EM 535 Rýp

2010

Oranžově lososový se stříkaným vínovým okem, na žlutém cenová skupina
podkladu,vitálně, rostoucí, levandulový s kouřově
švestkovým okem a melírováním na spodních petálech.
Klasy jsou rovné, pevné nesou 21-23 poupat, otevírá 7-9
zvlněných květů. Atraktivní kombinace barev.

E

PASTEL PLEASURE

M

433 Har

2003

Zářící květy oranžově lososové barvy s lehkým žlutým
hrdlem. Otevírá 9-12 silně zvlněných a voskovitých květů
ve formálním uchycení s 23-26 puky. Velmi zdravý a
dobře rostoucí kultivar. Velmi atraktivní odrůda.

cenová skupina

E

POLIBEK MŮZY

M

463 Nov 2016

Kouzelná cyklámově fialová, okraje petálů světlejší. Na
cenová skupina
spodních petálech granátočervená oka na bílém
podkladě. Květy jsou silně voskové substance, moderně
zvlněné. Rostliny jsou vitálního vzrůstu a dobře se množí.
Klasy mají pravidelné dvouřadé uspořádání květů, otevírá
7-10 květů z 20-22 poupat. Atraktivní barva, přinos pro
výstavní, ale i řezové odrůdy v tomto odstínu.

J

2009

Levandulově růžové květy, do hrdla přecházejí ve světlejší cenová skupina
odstín, jsou intenzivně pepřeny krémově bílou barvou. Na
spodních petálech je okolo hrdla zlatý znak. Květy mají
parádní zvlnění, výbornou voskovitou substanci. Rostliny
jsou vysoké až 180 cm s perfektním dvouřadým
uspořádáním. Klasy mají 25-30 puků, otevírá 11-15 květů.
Exklusivní řezová a výstavní odrůda.

F

375 Nov 2016

Středně fialová, okraje petálů a spodní petály jsou tmavší cenová skupina
s karmínově fialovými skvrnami, které jsou bíle
lemované. Klasy jsou dvouřadého uspořídání s 21-23
puky. Otevírá až 10 květů, které jsou zvlněné a dobré
voskovitosti. Díky své barvě a celkového vzhledu je
atraktivní jak pro výstavní stoly, tak i pro trh s květy.
Přínosná novinka v této žádané barvě, která i vitálně roste
a dobře se množí.

J

RÁJ SRDCE

LM 401 Mim 2006

Sněhově bílý, uvnitř květů je jahodově světle červená
cenová skupina
velká skvrna. Klasy jsou rovné, květy uspořádány
pravidelně ve dvouřadu, nesou až 26 puků, otevírá 5-7
puků. Roste velmi zdravě s množstvím klíčivého brutu.
Odrůda vhodná jak pro výstavní stoly, tak i pro tržní účely.

D

RIGEL EXOTIC

LM 479 Vác

2009

Luxusní, vínově purpurový. Květy mají čtvercový tvar s
cenová skupina
krémovým "šumrováním" a silnou voskovou substancí s
parádním zřasením. Výstavní klasy s perfektní dvouřadou
stavbou nesou 22-25 puků, otevírá 9-11 puků. Velmi
vitální a množivá odrůda, která upoutá návštěvníka výstav
i zahrad.

F

ROMANKA

M

545 Vác

2010

Impozantní pastelově růžový obr. Krásně tvarované plošší cenová skupina
květy jsou pěkně zvlněné a v hrdle přecházejí do
smetanově krémové barvy. Výborně stavěný výstavní
dvouřadý klas, délka 75 cm s 24 poupaty, udrží 8-10 květů
. Parametry této odrůdy ji předurčují vítězit na výstavách.

F

RŮŽOVÁ SONÁTA

M

465 Mim 2007

cenová skupina
Růžově levandulový s krémovým okem, vnitřní lupeny
jsou krásně lemovány tmavě růžovou. Rovné klasy mají 2224 puků, 7 otevřených květů a 5 vybarvených poupat.
Květy jsou efektně zvlněné se silně voskovou substancí.
Kultivar roste zdravě a dobře se množí z brutu.

E

SAMBA

LM 437 Vác

1998

Pěkná kombinace tmavě lososové, červené až do hněda
cenová skupina
s náznakem žlutých paprsků. Květy jsou se silnou
voskovou substancí s parádním zřasením. Výstavní klasy s
perfektní dvouřadou stavbou nesou 22-24 puků, otevírá 911 puků. Velmi vitální a množivá odrůda, která upoutá
návštěvníka výstav i zahrad.

D

SILVER FLAME

M

2011

Květy ohnivé červené barvy s 1 cm širokým stříbrným
cenová skupina
lemem po obvodě všech okvětních lístků. Unikátní lem.
Výstavní klasy s perfektní dvouřadou stavbou se silnou
voskovitou substanci s parádním řasením. Velmi zdravá a
skutečně vynikající odrůda.

I

PROCYON EXOTIC

LM 373 Vác

PURITÁN

M

495 Lel

SILVER SURF

LM 300 Mim 2004

Ledově bílé, pěkně zvlněné květy jsou uchycené na
cenová skupina
pevných dlouhých dvouřadých klasech. Otevírá 8-10 květů
z 22-24 puků. Velice zdravá, množivá odrůda vhodná
především na výstavní stoly.

D

SMUTNÝ ACANT

EM 341 Mim 2007

Nádherně tvarované květy kulatějšího tvaru mají
cenová skupina
krémovou podkladovou barvu, která je napuštěna
fialovým přelivem. V hrdle je velé, velice nápadné,
kontrastní, purpurově fialové oko. Květy jsou zřasené,
silně voskovité. Klasy nesou 22-24 puků, otevírá 9-11
květů. Zdravě rostoucí odrůda, vhodná pro výstavní stoly i
komerční účely.

D

STŘÍBRNÝ LOSOS

M

Velice atraktivní, tmavě zářivě oranžový, tmavší oko –
cenová skupina
stříbrně bíle lemované. Klas je vysoký má 21-23 puků,
které jsou středně zvlněné, otevírá 6-8 puků. Velmi dobře
se pěstuje, je velmi atraktivní svou neobvyklou signální
barvou, vhodný jak pro výstavy, tak i k řezu.

E

427 Nov 2011

ŠVESTKOVÁ NÁLADA M 486 Nov 2013 Švestkově modrý až sametový, světlejší střed a středové
okvětní petály, ojedinělá barevná kombinace. Klasy jsou
dvouřadé, rovné, mají středové uchycení, nesou 18-20
puků, otevírá 6-8 květů. Pro své vlastnosti je předurčena
jak pro výstavní, tak i komerční účely. Vitální a množivý
kultivar.

cenová skupina

F

