
Seznam drobných cibulovin 2020 
 
 

HYACINTY 
AIOLOS (I.V.T. 1985) - slonovinově bílý, krémový nádech trubiček se žlutým hrdlem 1 ks 10,- Kč 
ANGELIQUE  ( G.Th.Weyers, L.B.Kapteijn´s Zonen 1984 ) - slézově růžový s fuchsiově růž. melírováním 1 ks 10.- Kč 
ATLANTIC (Jac. Prins & Son 1986) - tmavě fialový s ametystově fialovým žíháním  1 ks 10,- Kč 
CARNEGIE  (J.W.A.& A.Lefeber, okolo 1935) – bílý, odolný chorobám  1 ks 10,- Kč 
CITY OF HAARLEM ( J.H.Kersten 1893 ) - světle žlutý, pozdní      1ks 10,- Kč 
MARCONI ( A.van der Vlugt 1900 ) - tmavě růžový, pozdní    1ks 10.- Kč 
PINK  FESTIVAL - stylově růžový, více květních stvolů, novinka, dobře množívá a odolná odrůda   1 ks  10,- Kč  
PINK ROYAL (G.Vreeburg 1975) – slézově růžový se světlejším okrajem petálů, plnokvětý  1ks 10,- Kč 
ROSETTE  ( G.Vreeburg 1971 ) -  něžně pastelově růžový, plnokvětý  1 ks 12,- Kč 
TOP HIT - pastelově modrý, z venku jsou trubičky tmavší, velké okvětí   1 ks 10,- Kč 
WHITE FESTIVAL - čistě bílý, vícekvětý, novinka, dobře množívá a odolná odrůda    1 ks  10,- Kč  
 
MODŘENCE ( muscari ) 
armeniacum AQUA MAGIC (Boltha B.V.2016) - akvamarínově modrý s bílými okraji, bohatě kvete, mutace odrůdy  
White Magic    1 ks 7,- Kč 
armeniacum ATLANTIC ( Jan van Bentem 2002 ) - podlouhlé husté hrozny azurově modrých květů s bílými lemy, hodí 
se k řezu, 1 ks 5,- Kč 
armeniacum  BLUE PEARL (J.van Bentem 1987)  - maursky modrý, novinka , 1 ks 5,- Kč 
armeniacum  BLUE SPIKE (J.A.van Zanten)  - chrpově modrý, plnokvětý, výška 10 - 20 cm, 1 ks  4,- Kč 
armeniacum  CANTAB (Rev. H.Rollo Meyer)  - modrý, protáhlé klasy, květy jako kuličky  1ks 4,-Kč 
armeniacum CHRISTMAS PEARL (A.I.van Bantem 1980) - temně fialový, cena 1 ks 4,- Kč 
armeniacum  FANTASY CREATION  - plnokvětý, zeleno - modrý,  rarita, nedělá semeníky, 1 ks  4,- Kč 
armeniacum LADY BLUE (J.Ruyter 2005) - zelinkavě modré květy později až tyrkys. modré s bílou chocholkou  1 ks 7,- Kč 
armeniacum PEPPERMINT  - květenství stupňovitě vybarvené od námořnicky modré po bílé špičky, okraje jsou bílé,  
pouze 7-10 cm vysoký, 1 ks 5,- Kč 
armeniacum SAFFIER(A.L.van Bentem 1905) - blankytně modrý na dlouhých stonkách, sterilní, nedělá semeníky, dlouho 
kvete  1 ks 5,- Kč 
armeniacum SIBERIAN TIGER (J.Ruyter 2005) - čistě bílý, výška 20 cm, velké květy  1 ks 8,- Kč 
armeniacum VENUS (J.Ruksanc 2006) - bílá forma modřence arménského nalezená J.Rukšancem z Lotyšska   1 ks 7,- Kč 
aucheri  BLUE MAGIC – květy malé, téměř kulovité, jasně modré s bělavě lemovaným ústím, novinka, 1 ks 5,- Kč 
aucheri MOUNT HOOD – jasně modré květy jsou bíle lemované, horní část květenství bílá, skvělá novinka, 1 ks 7,- Kč 
aucheri OCEAN MAGIC – velmi nízký, pastelově modrý, výrazné bílé okraje, novinka,  1 ks 7,- Kč 
aucheri  WHITE MAGIC – velmi nízký, čistě bílý, , vynikající novinka  1 ks 8,- Kč 
macrocarpum GOLDEN FRAGRANCE -  při rozkvětu jsou hrozny růžové, směrem dolů fialové, později jsou květy světle 
zelinkavé až žlutě hnědé, barevná mutace s kontrastnějšími barevnými přechodovými fázemi, více žluté, kvete v květnu, voní, 
novinka     1 ks 15,- Kč 
neglectum BABY’S BREATH - světlounce zeleně modrý, velmi krásná novinka   1 ks 7,- Kč 
neglectum VALERIE FINNIS - dvojbarevný bílo - modrý modřenec, bohatě kvete,  novinka   1 ks 7,- Kč 
polyanthum SNOW QUEEN – čistě mléčně bílý, novinka    1 ks 10,- Kč 
hybrid DARK EYES  - vynikající hybrid z Lotyšska, jasně modré květy mají bílé okraje, výška 10-20 cm, 1 ks  5,- Kč  
hybrid  SKY BLUE - světle modrý, dvoutónový s bílým lemem květů, vrcholky hroznů bílé, výška 10-20 cm, skvělá nová 
odrůda,  1 ks  7,- Kč 
hybrid  WHITE BEAUTY -  bílý s narůžovělým nádechem spodku květů, nádhera,  výška 10 - 15 cm , 1 ks 8,-Kč                                              
hybrid WHITE-ROSE BEAUTY – bílý s narůžovělými spodky květů   1 ks 8,- Kč 
MOUNTAIN LADY (Ruyter 2011) - nádherný dvoubarevný modřenec, hrozny květů  bílé s bílým chocholem, postupně 
rozkvétající květy od okrajů namodrávají, ale okraje jsou stále bílé a v ostrém kontrastu, vhodný i k řezu  1 ks 8,- Kč 
PINK SUNRISE (Boltha B.V  2011) - růžový modřenec kvetoucí v dubnu, skvělá novinka  1 ks 20,- Kč 
 
FRITILLARIA IMPERIALIS ( královská korunka ) 
fritillaria imperialis AURORA - velká oranž. červená korunka, výška až 150 cm, 1 ks  35,- Kč ( velké květuschopné 
cibule) 
fritillaria imperialis LUTEA -  žlutá korunka, výška jako u předchozí, 1 ks 50,- ( velké  květuschopné cibule) 
 


