DENIVKY
pro léto 2018
Název denivky
Acapulco Night
Adamas
African Grape
Alexa Kathryn
All American Baby
All American Magic
All American Plum
All American Tiger
All Fired Up
All The Magic
All Things Regal
Always Afternoon
Amadeus
Amber Rhum
America The Beautiful
American Original
Anasazi
Andy Candy
Angel Fairy Tern
Apple Spring
April LaQuinta
Arctic Lace
Arctic Snow
Art Gallery Expressionism
As Time Goes By
Ava
Awakening Spirit
Awesome Blossom
Azure Violets
Baby Jane Hudson
Banana Republic
Barbara Dittmer
Barbara Mitchell
Barney
Bass Gibson
Be Thine
Because Of You
Before My Eyes
Bela Lugosi
Believe In Miracles
Bella Isabella
Bells Appealing
Bewitching Eyes
Beyond Thunderdome
Big Blue
Big Eyed Butterfly

šlecht. a rok intr.
Roberts P. 1990
Stamile P. 2003
Munson R.W. 1993
Kinnebrew 2004
Stamile G. 1995
Salter J. 1995
Morss 1995
Stamile P. 1996
Stamile P. 1997
Salter J. 1996
Petit 2006
Morss 1989
Kirchhoff 1984
Petit 2008
Stamile P. 2005
Stamile P. 1998
Stamile P. 1998
Stamile P. 2003
Lambertson 2009
Stamile P. 2010
Petit 2007
Stamile P. 2005
Stamile P. 1986
Lambertson 2006
Petit 2005
Munson R.W.1995 *
Petit 2005
Salter J. 1998
Duncan 1997
Petit 2003
Salter J. 1990
Morss 1999
Pierce 1985
Benz 2005
Rice 2006
Sellers 1995
Maryott 2007
Grace 2009
Hanson C.1995
Petit 2007
Petit 2009
Peck 1978
Petit 2008
Hanson C. 1997
Stamile P. 1997
Stamile P. 2009

stručný popis
D.Ev. 71/15 cm, velmi tmavě červenočerná, zelené hrdlo, vzrůstná odrůda, naprosto odolná vůči mrazům, částečně remontantní
T.Ev. 58,5/15,5 cm, orchideově krémová se švestkově fialovým trojúhelníkovým okem a širokým lemem, okrouhlý květ, HM 08
T.Sev.71/15 cm, tmavě červenopurpurová, světlejší oko, fantastická barva, JC 93, HM 00
T.Sev. 56/15,5 cm, studeně levandulová se žlutozeleným nařaseným okrajem, HM 06
D.Dor. 41/7 cm, téměř bílá s levandulově šeříkovým prstencem, pěkná miniatura vhodná do skalky, HM 98
T Sev. 71/14 cm, levandulově purpurový blend, silně zvlněný zlatý okraj, zelené hrdlo
T.Ev. 76/14 cm, tmavě purpurový self s modrým přelivem, zelené hrdlo, lehce zvlněný, HM 99
T.Ev. 64/14 cm, páleně oranžová s červeným okem a pikotáží, zelené hrdlo, unikátní, HM 09
T.Ev. 64/15,5 cm, oranžová s červeným prstencem a lemem, zelené hrdlo, nápadná a působivá, naprosto spolehlivá, HM 02, AM 05
T.Sev. Re, 66/14 cm, krémově žlutá s pinkovým odstínem, okraj tmavě žlutý, krepovaný, zelené hrdlo
T.Sev. 58/15,5 cm, purpurová se světlejším vodoznakem, tmavě zelené hrdlo, zřasený užší zlatý okraj
T.Sev. 56/13,5 cm, středně levandulově morušová, purpurový prstenec se zeleným hrdlem, JC 88, HM 92, AM 94, SM 97
T.Sev. 66/14 cm, tmavě šarlatově červená, zelené hrdlo a zvlněný okraj, odolná vůči slunci, JC 82, HM 86
T.Sev. 86/14 cm, jantarově zlatá, zel. hrdlo se slonovin.jantar., purpurově ohraničeným okem, pikotáž, vnější okvětní lístky jantar.pink.
T.Sev. 58,5/18 cm, pinkově růžová s úzkým bílým lemem, velký citrónově zelený vodoznak, uchvacující nová odrůda, HM 10
T.Sev. 61/15,5 cm, středně pinková s náznakem levandulové, na okrajích okvětních lístků úzký zlatý okraj, JC 95
T.Ev. 64/15 cm, plnokvětá, středně pinková se zlatým okrajem okvětních lístků, výborná substance
T.Dor. 68/9,5 cm, jasně oranžová s výrazným čistým červeným okem a lemem, skvělá barevná kombinace, HM 06
T.Sev. 71/16,5 cm, teple krémová s červeně purpur. fuchsiovým okem, trojitý lem, fuchsiový, červeně purpur.a krém.se zoubkováním
T.Ev. 66/15,5 cm, světlounce pinková s tmavě zeleným zoubkovaným lemem, zelené hrdlo
T.Sev. 76/18-20 cm, pinkově růžová se zlatým okrajem, zelené hrdlo, jedna z nejlepších introdukcí posledních let, krásná, HM 09
T.Ev. 66/14 cm, krémově bílá se slabě žlutým krepovaným okrajem, mnoho květních puků, nádherná zřasená odrůda, HM 09
T.Dor. 58,5/14 cm, krémově bílá s černými prašníky, zelené hrdlo, lehce zvlněná, HM 89, AM 92
T.Sev. 71/14 cm, jasně levandulová se světlejšími vnějšími okvětními lístky, fuchsiově purpurové oko a lem, okraje bíle zoubkované
T.Sev. 71/15,5 cm, královsky purpurová se žlutým okrajem, zelené hrdlo přecházející do velkého světlého vodoznaku
T.Ev. 76/13 cm, růžově fialová s křídově bílým vodoznakem a zeleně citrónovým hrdlem
T.Sev. 76/16,5 cm, oranžově zlatá s menším burgundským okem, studeně zelené hrdlo, zvlněná
T.Ev. Re, 61/13 cm, starorůžová, petály lehce zvlněné a zoubkované, černě purpurové oko a lem, JC 97, HM 01, AM 04
T.Ev.Re, 74/13 cm, studeně modrofialový self se širokým slonovinovým vodoznakem, zlatý zvlněný okraj, pozdní odrůda, remontuje
T.Sev. až Ev. 66/13 cm, sametová, téměř černě purpurová s úzkým žlutým nařaseným lemem, zelené hrdlo
T.Sev. 65/16 cm, světle citrónová pokrytá meruňkovou, velké zelené hrdlo, světle růžově červené rozmyté oko, HM 92
T.Ev. 66/10 cm, atraktivní pinková s růžově červeným prstencem, zlatý krepovaný lem, žlutozelené hrdlo, JC 94, HM 02, AM 06
D.Sev. 50/15 cm, pinkově růžová zkadeřená, zelené hrdlo, pěkně tvarovaná, HM 87, AM 90, SM 92
T.Dor. 97/16,5 - 17.5 cm, šeříkově purpurová, citrónově zelené hrdlo, velké zvlněné květy pevné substance
T.Dor. 15/81 cm, kombinace barev jasně žluté a oranžové se zubatým zlatým okrajem, vzácná špičková odrůda, HM 09, AM 12
T.Ev. 71/14 cm, levandulově pinková, žluté hrdlo lemované růžovou, jemně zlatý okraj, HM 98
T.Ev. 89-96,5/15,5 cm, světlounce pinková se žlutozeleným hrdlem zakončeným růžovou linkou, okrouhlý tvar nařasených květů
T.Ev. 63,5/15 cm, světle broskvová s bordovým vzorovaným okem a trojnásobným lemem
T.Sev. 84/15,5 cm, tmavě burgundsky purpurový self, sametový povrch, zelené hrdlo, HM 98, AM 01
T.Sev. 71/15,5 cm, slonovinově pinková se zeleným hrdlem, tmavě růžově červené oko a lem
T.Sev. 71/14 cm, slonovinová s levandulově fialovým vzorovaným okem a pikotáží se zlatým navlněným lemem, velké zelené hrdlo
T.Dor.Re. 70/20 cm, světle žlutá s nazelenalým hrdlem, petály tuhé a krepované, velmi oblíbená a spolehlivá odrůda
T.Sev. 71/14 cm, slonovinově pinková s velkým zeleným hrdlem, modrofialovým okem ohraničeným purpur. lemem, trojitá pikotáž
T.Sev. 91/15,5 cm, tmavě fialově burgundsky červená, malé žlutozelené hrdlo, HM 02
T.Dor. 61/16,5 cm, čistě levandulová, krémově žlutý třepenitý okraj, žlutozelené hrdlo, HM 00
T.Ev. 71/11 cm, krémová s námořnicky modrým okem lemovaným švestkovým proužkem, kresba i na vnějších okvětních lístcích

cena
45,100,45,110,50,70,45,45,45,50,130,50,50,250,160,45,50,110,250,270,250,170,45,130,110,40,75,40,50,100,45,75,45,120,600,70,150,250,40,230,200,30,230,40,45,250,-

DENIVKY
pro léto 2018
Název denivky
Big Roller Coaster
Bill Norris
Black Eye
Black Fury
Black Lapis
Black Watch
Blackbeard's Wine
Blockbuster
Blonde Ambition
Blonde Is Beautiful
Blossoms Blooming
Blue Eden
Blue Hippo
Blue Racer
Blueberry Candy
Blueberry Dream
Bluegrass Music
Born To Run
Boundless Beauty
Bountiful Candy
Broadway Accent
Broadway Attraction
Broadway Bloodsport
Broadway Bold Eyes
Broadway Gal
Broadway Gem
Broadway Cherry Blast
Broadway Last Mohican
Broadway Nights
Broadway Pink Slippers
Broadway Player
Broadway Raves
Broadway Sparkler
Caesar Augustus
Calgary Stampede
Canadian Border Patrol
Candlelight and Cabernet
Captain Blue
Carnival In Caracas
Carol Todd
Carved Initials
Carved Pumpkin Pie
Catalina
Ciku Cakas
Cindy's Eye
Citrónový Krystal

šlecht. a rok intr.
Roycroft 2002
Kirchhoff 1994
Goldner 1985
Stadler 2010
Morss 2005
Barrere 1978
Roycroft 1999
Gossard 2010
Petit 2007
Harris-Benz 1985
Petit-Goff 2015
Petit 2010
Lambertson 2007
Stamile-Pierce 2012
Stamile P. 1993
Stamile-Pierce 2011
Smith 2006
Stamile P. 2007
Stamile P. 2006
Stamile P. 1999
Stamile G. 1996
Stamile G. 2000
Stamile G. 2011
Stamile G. 1996
Stamile G. 1993
Stamile G. 2005
Stamile G. 2010
Stamile G. 2011
Stamile G.1997
Stamile G. 1995
Stamile G. 2010
Stamile G.2004
Stamile G. 2007
Reilly 2010
Hansen 1994
Salter J. 1995
Mason M. 2000
Trimmer 2006
Santa Lucia 2008
Trimmer 2007
Petit 2006
Salter J. 2004
Stamile P. 1997
Bangieris 2009
Salter J. 1995
Mimránek 2010

stručný popis
D.Dor. 69/19 cm, pinkově růžová s velkým žlutozelených hrdlem a kresbou přecházející do okvěních lístků, unikátní, obří květy
T.Sev.Re, 74/13 cm, jasně zlatavá, silně krepovaná, okrouhlá forma květu, JC 93, HM 97, 1.místo v AM 00,SM 02,super
T.Dor. 76/13 cm, levandulově růžová s velkým tmavým purpurovým prstencem, zelené hrdlo, HM 93, krásná
T.Dor. 76/13 cm, zcela černá, při nakvétání zpočátku červeně černá, slabý červený lem vnitřních okvětních lístků
T.Sev. 15/71 cm, černě vínový zvlněný self s vínovým vodoznakem, HM 12
T.Dor. 65/18 cm, tmavě burgundský self se zelenožlutým hrdlem, již klasická černá odrůda, JC 77, HM 81
T.Sev. 84/17 cm, burgundsky vínová s velkým tmavě purpurovým okem, žlutozelené hrdlo, naprosto unikátní barva
T.Ev. 71/14 cm, oranžová se vzorovaným prstencem - jasně modrým, kaštanovým a vínovým, žlutozelené hrdlo, skvělá odrůda
T.Sev. 61/13 cm, jasně žlutá s červeným okem a lemem, ač registrována jako plnokvětá, kvete většinou jednoduše, přesto je krásná
T. Sev.71/15 cm, krémově citrónově žlutá, květ klasický, stočený a zkadeřený, velice pěkná odrůda, HM 89
T.Sev. 69/14-15,5 cm, pinkově růžová s modrým vzorovaným okem lemovaným fialovou, několikanásobná pikotáž okraje květů
T.Sev. 68,5-81/16,5-18 cm, levandulová, čistě modrofialové oko lemované purpurovou, zvlněný zlatý lem, zelené hrdlo
T.Sev. 66/15,5 cm,krémová s velkým středně modrým okem a lemem, zakončeným zlatou, zelené hrdlo, HM 11
T.Ev. 109/14,5 cm, tmavě královsky purpurová s modrým okem a lemem s úzkým bílým okrajem
T.Dor. 56/11 cm, krémově bílá s fialovým prstencem nad tmavě zeleným hrdlem, HM 97
T..Ev. 71/14 cm, báze květu je jasně orchideová, oko a lem jsou tmavě brusinkově purpurové, intenzívně zelené hrdlo
T.Sev. 71/11,5 cm, téměř bílá s modrým okem a lemem, unikátní okatá odrůda, HM 10
T.Ev. 71/15,5 cm, červená se žlutým lemem na všech okvětních lístcích, světlejší vodoznak, citrónově žluté hrdlo, perfektní, HM 11
T.Ev. Res. 71/19 cm, pastel. bílá s přelivem pink. a slonovinovým, nařasený zlatý lemem (angel wings ), bohatě kvete, HM 10, AM 13
T.Ev. 66/9 cm, krémová s malinovým okem, zelené hrdlo, zřasená, produkuje mnoho květů, pěkná malokvětá odrůda
T.Dor. 41/7 cm, krémová, červené oko a zelené hrdlo, zvlněná, okrouhlý tvar květu, velice krásná odrůda
T.Dor. 51/7,5 cm, sametově červená se zeleným hrdlem, krásná a atraktivní miniatura, HM 09
T.Dor. 46/7 cm, krvavě žhavě červená, skoro černé oko okolo žlutozeleného hrdla, na Floridě až 35 květních puků
T.Sev. 51/9 cm, krémová, purpurové oko a lem, skvělá miniatura, HM 99
T. Dor. 66/8 cm, krémově pinkový blend, jemný zlatý lem, červený prstenec okolo zeleného hrdla, HM 96
T.Sev. 41/9 cm, melounově pinková s rubínově červeným okem a lemem
T.Dor. 46/7 cm, jasně zlatě žlutá s velkým třešňově červeným okem a úzkou pikotáží, malé tmavě zelené hrdlo
T.Dor. 71/9 cm, bledě malinová s obrovským sametovým téměř uhlově černým okem, malé zelené hrdlo
T.Ev. 56/7 cm, tmavě purpurová s černě purpurovým okem, HM 03
T.Dor. 41/7 cm, pinkově růžová s růžovým halo, velice pěkná miniatura, HM 00
T.Dor. 41/7 cm, čistě červená s diamantovým poprachem a tmavším prstencem okolo zeleného hrdla
T.Dor. 51/7,5 cm, jasně červeně oranžová s tmavým rubínově červeným okem, kulatá forma květu, zelené hrdlo, HM 13
T.Dor. 40,5/ 9 cm, růžově červená s jasně červeným okem, zelené hrdlo
T.Sev.-Dor. 68,5/15 cm, světle krémová s indigově purpurovým prstencem přecházejícím do žeber a lemem se stříbrně bílou pikotáží
T.Sev. 56/13 cm, krémově růžová s třešňově červeným středem vnitřních okvětních lístků, HM 00
T.Ev. 76/14 cm, světle broskvová s velkým švestkovým okem a lemem, vynikající a spolehlivá odrůda, 2.místo HM 98, 3.místo AM 01
T.Sev. 71/14 cm, burgundsky vínová s kontrastním zlatým okrajem a žlutozeleným hrdlem
T.Ev. Re, 56/15,5 cm, červenavý podklad s velkým modrým okem a s užším lemem, zelené hrdlo
T.Dor. 76/18 cm, oranžová s červeným okem, žlutozelené hrdlo, kresba i na vnějších okvětních lístcích, super, HM 11, AM 14
T.Ev. 76/18 cm, pastelově levandulový blend se světle purpurovým okem a lemem a zlatým nařaseným okrajem, mnoho květů
T.Sev. 81/16,5 cm, korálově melounová se světlejším vodoznakem, světlejší okraj, silně nařasená se žebrovanými okvětními lístky
T.Sev. - Dor. 71/14 cm, tykvově oranžová s malým olivově zeleným hrdlem, tuhé okvětní lístky mají reliéfní žebrovaný povrch
T. Dor. 66/13 cm, jasně krémově broskvově pinkový blend, tmavě olivově zelené hrdlo, silně zvlněná, krásná odrůda
70/13 cm, krémově žlutá až zlatá, okvětní lístky silně nařasené a zoubkované, odrůda pochází z Litvy
T.Sev. 76/16,5 cm, slonovinově krémová se sv. levandul.petály, velké levandulově purpurové oko, citrón.hrdlo, JC 94, HM 99, AM 02
T.Sev. 45/12 cm, čistě citrónově žlutá s diamantovým poprachem

cena
60,60,50,200,200,30,45,300,150,30,800,300,230,400,40,400,230,200,150,50,50,50,120,45,45,75,130,200,50,45,120,70,75,270,35,45,60,170,170,180,100,150,40,100,45,70,-

DENIVKY
pro léto 2018
Název denivky
Classic Romance
Clothed in Glory
Cobalt Rings
Condilla
Cool Blue
Copperhead Road
Crossfire Hurricane
Crystal Blue Persuasion
Crystal Pinot
Curb Appeal
Custard Candy
Cute As Can Be
Dan Mahony
Dancing Jubilee
Daring Dilemma
Dark Prince
Darla Anita
David Kirchhoff
Dawn Appears
December Wedding
Dempsey Red Velvet
Designer Jeans
Destined To See
Diamond Girl
Diamond Star Halo
Distant Galaxy
Divine Comedy
Dixie Stampede
Dorothy And Toto
Double Ball
Double Cherries Duet
Double Image
Doug Warner
Dragon's Eye
Dream Legacy
Dreamy Blue Eyes
Dripping With Gold
Druid's Chant
Duke Of Durham
Edge Ahead
Edge Of Darkness
Edge Of Shangrila
Edge Of Winyah
Edged In Pink
Eenie Meenie Jeallybeany
Echoes Of Love

šlecht. a rok intr.
Salter J. 1998
Grace 1998
Petit 2013
Grooms 1979
Petit 2008
Kinnebrew 2004
Lambertson 2006
Salter E. 2000
Heemskerk 2004

stručný popis
T.Sev.Re.76/15,5 cm, atraktivní, zářivě růžově pinková s malým zeleným hrdlem, extrémně zvlněná, okrouhlý tvar květu
T.Ev. 46/18 cm, slézově levandulová s tmavším okrajem, žlutý krajkovaný lem, zlatě žluté hrdlo, JC 97, HM 01, AM 04
T.Sev. 81/15-18 cm, sv.levandul.pink. s tm. zeleným hrdlem, duhové oko je složeno z barev modré, fial., bílé a uhlové + lem, unikátní
D.Dor. 51/11,5 cm, tmavě zlatá s krajkovými okvětními lístky, plnokvětá skvělá odrůda, HM 82, AM 85 a mnoho dalších ocenění
T.Sev. 66/11,5 cm, slonovin. orchid. s výraz. modrofial. okem zakončeným burgundským lemem, tm. zelené hrdlo, modrofial.pikotáž
T.Sev. 66/15,5 cm, kombinace více barev - červené, oranžové, žluté a hnědé, unikátní nová barva
T.Sev. 84/18 cm, tmavě purpurová s bílým zoubkováním, vnější okvětní lístky světle purpurové, černě purpurové oko, zelené hrdlo
D.Ev. 51/7,5 cm, krém.levandul., duhové oko je napuštěné fialově modře levandulovou s magentovým prstencem, JC 97, HM 02
D.Dor. 56/15 cm, šlehačkově bílá, kontrastní sytě purpurový prstenec, purpurově krajkované okraje, zeleně žluté hrdlo

cena
45,50,500,50,250,130,150,75,60,-

Pierce 2012

T.Ev. 81/16 cm, orchideový podklad s malinově purpurovým okem, zelené hrdlo, malinový lem zakončený chartrésky zelenou, kulatý tvar květů

450,-

Stamile P. 1990
Stamile G. 2002
Trimmer 2000
Pierce 2012
Salter J. 1993
Stamile P. 2010
Kinnebrew 2001
Salter J.1997
Grace 2009
Petit 2010
Dempsey 1995
Sikes 1984
Grace 1998
Trimmer 2007
Lambertson 2009
Heemskerk 2002
Moldovan 1999
Roycroft 2000
Herrington 2004
Miles 1984 *
Stamile G. 2011
Stamile P. 2003
Petit 2008
Salter E. 1992
Stamile P.1996
Petit 2010
Petit 1998
Stamile P.1994
Elliott 1978
Sellers 1993
Stamile P. 1997
Stamile P. 2005
Roycroft 2001
Stamile P. 2007
Harry N.2011
Brooker G. 2009

T.Dor. 61/11 cm, krémově žlutá s kaštanovým prstencem a zeleným hrdlem,skvělá odrůda, okrouhlý květ, HM 93, AM 96, SM 99
D.Sev. 30,5/5 cm, růžově červená, plnokvětá, pravá miniatura vhodná i do skalek
T.Dor. 66/11,5 cm, pinkově růžová s červeným okem pikotáží, zelené hrdlo, hodně květních puků, HM 02
T.Ev. 71/16,5 cm, základ oranž.s třešňově červeným okem a lemem, který je zakončený zlatavou barvou, diamantový poprach květů
T.Sev.66/13 cm, slonovinová s nádechem pinkové, tmavě švestkové oko a lem, JC 92, 2. místo v HM 97, 3. místo v AM 00
T.Ev. 66/14 cm, černě purpurová se zlatým lemem, zelené hrdlo
T.Sev. 70/18 cm, levandulově slézová, zlatý silně nařasený lem, zelené hrdlo, okrově žlutý vodoznak, HM 03, 2. místo v AM 06
T.Sev. 71/15,5 cm, jasně středně levandulová, světlejší vodoznak, žlutý lem, zelené hrdlo, 1. místo v HM 00, AM 03
T.Ev. 66/18 cm, krémová se slabým pinkovým přelivem, mátově zelený okraj, zelené hrdlo
T.Sev. 89/17,5 cm, téměř bílá s velkým zeleným okem, okraje květů slabě žluté, rezistentní odrůda
D.Dor. 61/15,5 cm, sametově červená, žlutozelené hrdlo, pěkná a spolehlivá odrůda
T.Dor. 86/16,5 cm, levandulová s tmavě levandulovým okem a lemem, žlutozelené hrdlo, HM 86, AM 91
T.Ev. 61/15,5 cm, krém. žlutá s velkým levandulovým okem s levandul. a krémovým lemem, velké žlutozel. hrdlo, HM 02, AM 07
T.Ev. 68,5/16 cm, pinková se zlatým nařaseným okrajem, žlutozelené hrdlo, velice působivá odrůda
T.Sev. 66/15,5 cm, bitone, vnitřní okvětní lístky tmavě purpurové s tmavším okem, vnější středně purpurové, bílé a žluté zoubkování
D.Sev. 75/13 cm, růžově levandulová, purpurově zbarvený středový prstenec okolo zeleného hrdla
T.Sev. 79/15,5 cm, sytě růžově vínová, světlejší prstenec, žlutozelené hrdlo a nařasený zlatý lem, mnoho květů, HM 02
T.Dor. 66/11,5 cm, zlatě žlutá s výrazným vínově červeným okem, zlatě žluté hrdlo, spolehlivá okatá odrůda
T.Sev. 76/15,5 cm, růžová plnokvětá s pastelově růžovým lemem, skvělá odrůda, 2. místo v HM 10 i AM 12, SM 15
D.Dor. 80/18 cm, citrónově žlutá, světle hnědožlutý střed, na plnokvětou neobyčejně velké květy
D.Ev. 51/7 cm, jasně krémově máslová s třešňově červeným okem, výrazná kombinace, plnokvětá miniatura, favorit zahrady
T.Ev. 73/15,5 cm, plnokvětá, čistě růžově pinková s pinkovým vodoznakem, trávově zelené hrdlo, hodně květů
T.Sev. 58/17 cm, slonovinově pinková s fialově purpurovým okem a lemem okvětních lístků se zlatou pikotáží, zelené hrdlo
D.Sev. 56/10,5 cm, růžově pinková, výrazné růž.červené oko, citrónově zelené hrdlo, JC 91, HM 95, AM 98, super
T.Dor. 66/11,5 cm, krémově bílá, vínově červené oko a pikotáž, tmavě zelené hrdlo, uchvacující
T.Sev. 86/13 cm, levandulově purpurová s velkým modrofialovým okem lemovaným tmavě modře fialovou, pikotáž, zelené hrdlo
T.Ev.. 63,5/14 cm, slonovinová s krémově pinkovým přelivem, žlutý, silně zřasený lem, zelené hrdlo, velice žádaná odrůda
T.Sev. 58,5/16,5 cm, tmavě levandulová, purpurový prstenec, zelené hrdlo, skvělá odrůda, HM 97, AM 02
D. Dor. 70/15 cm, měděně hnědá, purpurové oko s čokoládovým okružím, vysoce ceněná, JC 77, HM 80
T.Dor. 71/14 cm, orchid. levandulová, zelené hrdlo přechází do žlutého mezikruží, ohraničené levandul. prstencem, HM 97
T.Ev. 63,5/13 cm, levandulová s tm.purpurovým okem a pikotáží, na okraji vlasová stříbrná nitka, žluté hrdlo, HM 00
T.Ev. 76/16 cm, krémová s pinkovým pokrytím, s růžovým okrajem a žlutým krepovaným lemem, neobyčejně krásná
T.Sev. Re. 66/11,5 cm, brusinkově purpurová s černým prstencem a žlutým hrdlem, jemný zlatý lem
T.Ev. 96,5/14 cm, téměř bílá s tmavě růžově pinkovým okrajem, z první série nových barevných kombinací denivek s pikotáží
T.Sev. 76/18-20,5 cm, téměř bílý podklad se stříbrně levandulově modrým okem a lemem, zelené hrdlo
T.Sev. 76/19 cm, téměř bílá s pestrobarevným okem - purpurově levandulově modrým ze zeleného hrdla

35,60,60,400,40,230,75,50,230,250,45,30,60,200,270,60,50,50,300,25,130,70,230,40,50,270,75,40,40,40,60,130,45,230,350,230,-

DENIVKY
pro léto 2018
Název denivky
El Desperado
Eleanor Roosevelt
Electric Red
Elegant Candy
Elizabeth Salter
Enduring Beauty
Enchanted April
Eskimo Kisses
Eternally Grateful
Eternity Road
Expensive Taste
Eye On America
Fairest Of Them
Fairy Tale Pink
Feeling Thorny
Fiji
Fine French Porcelain
Fins To The Left
Flamenco Queen
Floyd Cove
Fly Me To The Moon
Fooled Me
Forbidden Fantasy
Forgotten Dreams
Forsyth Aristocrat
Forsyth Catawba
Forsyth Colorama
Forsyth Flamboyant
Forsyth Cheyenne
Forsyth Myra Dolores
Forsyth Wrinkles & Crinkles
Forty Second Street
Fox Hunter
Francis of Assisi
Francois Verhaert
Fringy
Gala Bells
Gavin Petit
George Seurat
George Washington
Girls Gone Wild
Glacier Bay
Gladys Campbell
Gold Kissed
Granny Smith
Great Goodness Gracious

šlecht. a rok intr.
Stamile P. 1994
Smith F. 2004
Petit 2009
Stamile P. 1995
Salter J. 1992
Petit 2006
Trimmer 1995
Trimmer 2003
Petit 2006
Salter J. 1997
Petit 2005
Salter J. 1999
Salter J. 2001
Pierce 1981
Stamile-Pierce 2013
Stamile P. 2007
Petit 2008
Hansen D. 2008
Benz 1989
Stamile P. 1988
Petit 2006
Reilly 1990
Salter J. 2000
Elliott 1999
LeFever 2000
LeFever 2002
LeFever 2003
Le Fever 2002
LeFever 1998 *
LeFever 1999
LeFever 1998*
Kirchhoff 1993
Trimmer 2005
Moldovan 1998
Stamile P. 2002
Stamile P. 2009
Peck 1976
Petit 2005
Stamile P. 2010
Stamile P.2007
Rogers Ch. 2008
Stamile P. 1996
Petit 1996
Maryott 2006
Smith 2007
Kirchhoff 1997

stručný popis
T.Dor. 81/11,5 cm, hořčicově žlutá se švestkovým okem a pikotáží, tm. zelené hrdlo, působivá okatá odrůda, JC 92, HM 97, AM 00
T.Sev. 71/15,5 cm, intenzívně žlutá se zeleným hrdlem, vhodná pro křížení se zeleným lemem, HM 07
T.Sev. 66/15,5 -16,5 cm, výrazně červený self, úzký zlatý lem, silně nařasený ( angel wings), špičková novinka
T. Dor. 64/10 cm, pinková se zeleným hrdlem, žl.lemem a červeným prstencem, zřasená, HM 98, AM 01
T. Sev. 56/14 cm, melounově pinková, citrónové hrdlo, silně zřasená a krepovaná, HM 95, AM 98, SM 01
T.Sev. 76/15 cm, oranžový až zlatý self barvy zralého manga, tmavě zelené hrdlo, zřasená, zlatý okraj
T.Dor. 61/14 cm, růžový bitone s krepovaným zlatým lemem a velkým máslově žlutým hrdlem, hodně puků, HM 99
T.Ev. 66/11,5 cm, světlounce pinková s velkým pinkově červeným okem a lemem, skvělá nová kombinace, HM 13
T.Sev. 63,5/16,5 cm, něžně pinkový s nepatrným korálovým ruměncem, tmavě zelené hrdlo, nařasený zlatý okraj
T.Sev. 66/14 cm, korálově růžová s malým zeleným hrdlem a zlatým lemem, silně zvlněná
T.Sev.51/15,5 cm, krémová až krémově pinková se zeleným hrdlem a zlatým nařaseným okrajem
T.Sev.66/14 cm, žlutě krémová s černě švestkovým prstencem a zeleným hrdlem, uchvacující kombinace, HM 02
T Sev. 66/15,5 cm, jasně pinková s bíložlutým zvlněným okrajem, žlutozelené hrdlo, velice pěkná a spolehlivá odrůda, HM 07
D.Sev. 55/14 cm, bledě růžová, krásná sorta, okrouhlý tvar květů, HM 84, AM 87, SM 90
T.Sev. 66/14,5 cm, oranžová báze se zlatě žlutým zoubkováním okraje květů, zelené hrdlo, z odrůdy Bass Gibson
T.Ev. 71/18 cm, meruňkově oranžová s korálovým přelivem, jasně žlutý nařasený okraj ( angel wings ), pozoruhodná novinka, HM 13
T.Sev. Re. 63,5/19,5 cm, korálově pinková s velkým zeleným hrdlem, silně nařasený zlatý lem, skvělá novinka
T.Ev. 71/20,5 cm, purpurová s velkým krémově žlutým trojúhelníkovým okem, UFO, okraje květů jsou bíle zoubkovány, unikátní
T.Dor. 65/15 cm, červená se stříbřitě modrým diamantovým třpytem, působivá a dobře rostoucí odrůda
T.Dor. 53/13 cm, velmi zvlněná, jasně citrónově žlutá, okrouhlý tvar květů výborné substance, HM 90
T.Sev.61/18 cm, krémová s pinkovým odstínem a zlatým nařaseným lemem, zelené hrdlo
T.Dor. 81/14 cm, zlatě žlutá s červeným okem, vynikající krásná okatá odrůda, HM 98, AM 01, SM 05
T.Sev. 74/15,5 cm, čistě tmavě purpurová se stříbrně bílým silně krajkovaným okrajem, neobyčejně krásná odrůda, HM 06
D.Sev. 65/16 cm, šedomodrá s vínovým okem a lemem, zelené hrdlo, velice pěkná okatá odrůda
T.Dor. 86/16,5 cm, středně purpurová, z hrdla přechází do okvětních lístků bílá trojúhelníková kresba, bílá pikotáž
T.Dor. 76/15,5 cm, zlatě žlutá s velkým ohnivě červeným okem a pikotáží, zářivá odrůda
T.Dor. 76/15,5 cm jasně růžově červená s nepatrným tmavším prstencem
T.Sev. 86/15,5 cm, zlatě žlutá s velikým jasně červeným okem, okouzlující odrůda
T.Sev., 76/16 cm, světle krémově levandulová k okraji výraznější, slaboučký žlutý lem, silně zvlněná
T.Sev.Re. 66/14 cm, téměř bílá až sv.pinková s výrazným červeným okem a trojbarevnou pikotáží -červenobílo zlatou, skvělá odrůda
T.Sev. 66/13 cm, páleně oranžová s tm. extrémně zřasenými petály, dlouho kvete
D.Ev. 61/13 cm, plnokvětá, pastel. pinková s výrazným růžově červeným prstencem, korálová k hrdlu, JC 92, HM 96, AM 99
T.Ev. 81/14 cm, oranžová s červeným okem a lemem, žlutozelené hrdlo, skvělá nová odrůda
T.Sev. 66/15,5 cm, chryzantémově karmínová s úzkým bílým okrajem, žluté hrdlo se zeleným středem, překrásná, HM 99, AM 04
T.Ev. 61/ 14 cm, švestkově fialové oko a lem, na vnitřních okvětních lístcích trojúhelníkový orchid.obrazec, žl.zel.hrdlo, HM 05, AM 08
T.Ev. 81/14 cm, krémově bílá se šartrésky zeleným třásňovitým okrajem, skvělá naprosto dokonalá a krásná odrůda, HM 15
T.Dor. 71/18 cm, svěží středně žlutá, lehce krepovaná, stočená, spolehlivá klasická odrůda
T.Sev. 69/16,5 cm, mandarínkově až tykvově oranžová se zeleným hrdlem a velkým téměř černým okem a lemem, HM 08, AM 11
T.Dor. 68,5/16,5 cm, broskvově krémová s velikým tmavě magentovým okem a dvojitým lemem, velké zelené hrdlo
T.Ev. 71/15,5 cm, pinková se světlejším vodoznakem a zlatým lemem, krásný tvar kulatých květů, excelentní novinka
T.Ev. 63,5/14 cm, fialově bílá s fialovým zřaseným lemem okvětních lístků, žluté až zelené hrdlo
T.Ev. 71/ 14 cm, krémově bílá zlatý nařasený lem, zelené hrdlo, vynikající větvení stonku,mnoho puků, HM 99
T.Ev. 48/14 cm, růžově pinková se žlutým okem, plnokvětá, spolehlivá, pěstováním prověřená odrůda, HM 00
T.Ev. 91,5/13,5 cm, intenzívně zlatavě žlutá, okraje navlněné, odolná vůči slunci, odrůda významného šlechtitele denivek
T.Sev. 45/15-15,5 cm, krémová až téměř bílá s výrazným zeleným nařaseným lemem
T.Sev.-Ev. 71/15,5 cm, okrouhlý květ je pěkně rozevřený, jasně oranžově žlutý se zeleným hrdlem, skvělá odrůda, JC 96, HM 01

cena
45,90,230,40,50,150,45,110,150,50,130,75,75,35,500,100,230,250,40,40,140,40,100,40,50,60,60,75,60,50,50,50,150,70,75,300,30,120,300,170,170,40,50,130,200,40,-

DENIVKY
pro léto 2018
Název denivky
Great Smoky Mountains
Great White
Greater Good
Green Spill
Hank Williams
Hearts of Fire
Hermitage Copernicus
Hermitage Einstein
Chance Encounter
Charles Johnson
Charlie Pierce Memorial
Chartres
Cherry Picotee
Cherry Valentine
Chicago Arnie's Choice
Chicago Plum Pudding
Chicago Scintillation
China Clipper
Christopher Moody
Ice Cream Emperor
Ida's Magic
If You Loved Me
In Depth
In Too Deep
Isle of Zanzibar
It´s A Dream
Jacqueline Kennedy Onassis
Jade Glow
Jamaican Midnight
James´s Prissy Kristi
Jan Pawel II
Janice Brown ( tetra )
Jarmila Lukášová
Jasmine Rossi
Jason Salter
Jeanne Deaver's Dream
Jennifer Trimmer
Jerry Nettles
Jerry Pate Williams
Joan Senior
Joe Marinello
John Peat
Johnny Cash
Jolly White Giant
Journey To Ixtland
Journey To Oz

šlecht. a rok intr.
Stamile P. 2010
Stamile P. 1999
Petit-Goff 2015
Millikan 1993
Smith F. 2005
Stamile P. 1999
Lambert 1987
Lambert 1987
Stamile P. 1995
Gates L. 1983
Wilson 1987 *
Lambert 1989
Stamile P. 2010
Trimmer 2001
Marsh 1981
Marsh 1981 *
Marsh 1980 *
Trimmer 2007
Stamile P. 2008
Trimmer 2007
Munson R.W.1993
Petit 2012
Stamile P.1992
Petit 2005
Kaskel 1996 *
Petit 2011
Smith F. 2004
Stamile P. 2006
Salter J. 1997
Petit 2008
Franczak 1979
Brown E.C./Salter
Mimránek/Juhr 2003

Petit 2009
Salter E. 1987
Trimmer 2010
Trimmer 2007
Kinnebrew 2003
Kirchhoff 2000
Durio 1978
Stamile P. 1991
Petit 2002
Stamile P. 2005
Ciavarelli 1986
Petit 2005
Herrington K. 2001

stručný popis
T.Ev. 81/16,5 cm, krémově pinková s purpurovým okem a lemem zakončeným bílou a zlatou nařasenou obrubou, zelené hrdlo
T.Ev. Re 71/16 cm, téměř bílá se silně zvlněným zlatým lemem, špičkové větvení, až 35 květních puků, HM 03
T.Sev. 79/14 cm unikátní kombinace korálové s velkým modrým okem a lemem, hrdlo zlatě oranžové
D.Sev. 71/15,5 cm, třešňově červený self s velkým zeleným hrdlem, velice pěkná odrůda, na záhonku přímo září
T.Sev. 76/15,5 cm, krémová s velkým tmavě červeně purpurovým okem a lemem, výborný rodič, HM 07
T.Ev. 76/16 cm, zářivě třešňově červená, zvlněná, trávově zelené hrdlo, krásná, dlouholetým pěstováním prověřená odrůda, HM 02
T.Dor. 71/15 cm, šarlatově červená, žlutě zelené hrdlo, extrémní substance květů
T.Dor. 60/15 cm, růžová s purpurovým okrajem a prstencem, zlatě zelený střed
T.Sev. 66/13 cm, růžově levandulová s malinovým náznakem, světlejší střed, úzký zlatý lem, HM 98, 1. místo v AM 01
T.Sev. 61/15,5 cm, třešňově červená, citrónově zelené hrdlo, JC 82, HM 85, AM 88
D.Sev. 61/15,5 cm, levandulová s purpurovým okem, zvlněná, zelené hrdlo, unikátní, JC 88, HM 95, AM 98
D.Dor. 70/18 cm, růžově purpurová, zelené hrdlo, orchideová forma květu, velice pěkná odrůda
T. Ev. 86/14 cm, bílá s třešňově červenou pikotáží okrajů květů, zelené hrdlo, až 40 puků
T.Ev. 71/11,5 cm, pinkově růžová s třešňově červeným prstencem a krajkovanou červenou pikotáží, zelené hrdlo, HM 04
T.Dor. 71/14 cm, purpurový self, zelené hrdlo, již klasická odrůda
T.Dor. 71/14 cm, purpurová s tmavším prstencem, žlutozelené hrdlo
T.Dor. 56/13 cm, fialově švestková, bělavá žebra, úzký krémový lem, žlutozelené hrdlo
T.Ev. 66/16 cm, fialově purpurový s malým světlejším vodoznakem, bílý lem, na Floridě dělá až 70 květních puků na stonku
T.Ev. 66/18 cm, alabastrově bílá s velkým fialovým okem a užším okrajem, velké zelené oko, kresba i na vnějších okv.lístcích, HM 14
T.Ev. 63,5/14 cm, téměř bílá s nařaseným okrajem, malé zelené hrdlo, neobyčejně krásná
T.Ev. 71/15 cm, jantarově broskvová, zlatý lem, zelenožluté hrdlo, JC 89, 2. místo HM 96, 1.místo AM 99, SM 01
T.Sev. 81/15,5 cm, čistě lososově pinkový self s velkým tmavě zeleným hrdlem, nepatrný zlatý tenoučký lem na okvětních lístcích
D.Dor. 76/13 cm, plnokvětá, zlatě žlutá, květ kulatý, velmi plný, zelené hrdlo, skvělá plnokvětá odrůda
T.Sev. 63,5/14 cm, krémově pinková s červeným okem a širokým červeným lemem, skvělá odrůda
T.Ev. 71/15,5 cm, chromově žlutá s výrazným, velkým purpurovým okem, žlutozelené hrdlo, pozoruhodná okatá, 3.místo HM 03
T.Sev. 71/16,5-18 cm, téměř studeně bílý self se zeleným hrdlem, okraj nařasených okvětních lístků je zlatý až žlutozelený
T.Sev. 71/15,5 cm, pinkově růžová s jemným nařaseným zlatým okrajem, excelentní pastelová odrůda, HM 07, AM 10
T.Ev. 96,5/19 cm, krémově žlutá se zeleným nádechem odstínu mezi olivovou a nefritovou zelení, tm. zelené hrdlo, silně nařas. okraj
T.Sev. 66/14 cm, intenzivní tmavě červeno černo purpurová s malým zeleným hrdlem, bílý lem, pozoruhodná barva, zvlněná odrůda
T Sev. 81/20 cm, levandulová, později měděně růžová se zeleným hrdlem, silně nařasený zlatý až zlatě zelený lem
T.Dor. 71/16 cm, červená s malým žlutým hrdlem, spolehlivá červená odrůda od významného polského šlechtitele
T.Dor. Re, 56/11 cm, tetraploidní, pinkově růžová s velkým růžovým prstencem a zelené hrdlo, konverze diploidní odrůdy
T.Dor. 60/12 cm, zářivě meruňková až oranž., třešňově červený prstenec, žlutozelené hrdlo, jemný červenkavý zvlněný okraj
T.Sev.66/17,5 cm, jasně červená, světlejší červený vodoznak, zvlněný zlatý okraj, tmavě zelené hrdlo
D.Ev. 46/5cm, krémová až středně žlutá s purpurovým prstencem, malé zelené hrdlo, skvělá miniatura, JC 87, HM 92, AM 95
T.Ev. 71/17,5 cm, tmavě purpurová se světlejším vodoznakem, krémový až zlatý lem, žlutozelené hrdlo, kulatý tvar květů
T.Ev. 76/17 cm, čistě levandulově purpurová se zlatým lemem a světlejším vodoznakem, zelené hrdlo, nádherná odrůda
T.Ev. 71/15,5 cm, levandulově purpurová, zlatě žlutý nařasený lem, skvělá odrůda, HM 05
T.Ev. 63,5/15 cm, intenzívně broskv. s melounově pinkovým podtónem, plnokvětá, pivoňkovitá forma květu, JC 99, HM 03, AM 06
D.Ev. 63/15 cm, hodnotná krémově bílá, citrónově zelené hrdlo, jedna z nejlepší bílých, JC 77, HM 81, AM 84
T.Dor. 53/13 cm, krémová s pinkovým odstínem, vínově purpurový prstenec, zelené hrdlo, HM 94, 2.místo v AM 97
T.Sev. 56/15,5 cm, červeně burgundská se světlejším vodoznakem, široký zlatý krepovaný lem, zelené hrdlo, HM 04
T.Ev. 66/14 cm, tmavě švestkově fialová se zlatým lemem, zelené hrdlo, skvělá nová velice žádaná odrůda, HM 10
D.Dor. 76/18 cm, téměř bílý self, citrónově žluté hrdlo, veliký květ klasického tvaru
T.Sev. 63,5/15,5 cm, tmavě purpurová se svělejším vodoznakem, tmavě zelené hrdlo, nepatrně znatelný světlý okraj
D.Dor. 104/18 cm, růžově červený blend s vínově červeným okem nad zeleným hrdlem, pavoukovitá forma květu, HM 04

cena
170,75,800,45,70,45,25,25,45,30,30,30,250,70,25,25,25,230,230,170,50,400,45,120,50,300,100,150,50,230,35,35,40,230,40,270,180,120,60,50,40,100,100,45,100,90,-

DENIVKY
pro léto 2018
Název denivky
Jovial
Judy Farquhar
Julie Newmar
Jurassic Pink
Just Fabulous
Kama Sutra
King Kahuna
Knight Returns
Lady Betty Fretz
Lady Sings The Blues
Lake Effect
Larry Grace
Lavender Blue Baby
Lavender Cascades
Lavender Heartthrob
Lavender Moonbeam
Leonard Bernstein
Leonidas
Leslie Renee
Light Motif
Light Of The World
Light Years Away
Limitless Wonder
Linda Beck
Lion Dance
Little Crooner
Little Party Girl
Longfields Yellow Submarine
Lonnie Leroy Carpenter
Lord Of Lightening
Lori Goldston
Madge Cayse
Magic Amethyst
Magic Lake
Magnificent Grape
Magnificent Magpie
Mahogany Magic
Mahogany Whispers
Mal
Malaysian Monarch
Mandarin Corsage
Manx
Marina Del Rey
Margo Reed Indeed
Mary Frances Ragain
Master's Approval

šlecht. a rok intr.
Gates L.1987
Stamile P. 2006
Morss 2001
Stamile-Pierce 2012
Petit 2008
Hanson C. 1998
Crochet 1995
Buntyn 2007
Petit 2004
Heemskerk 2006
Stamile P. 2000
Salter J. 1997
Carpenter 1999
Carpenter 2003
Stamile P. 2003
Stamile P. 2010
Kirchhoff 1993
Harris-Benz 1988
Stamile P. 2005
Stamile P. 2004
Emmerich 2003
Petit 1999
Petit-Goff 2015
Agin L. 2005
Harris-Benz 1986
Stamile G.2010
Stamile G. 2010
Heemskerk 2011
Carpenter 2005
Salter J. 1999
Kinnebrew 2000
Joiner 1991
Stamile P. 1999
Stamile P. 2002
Stamile P. 2010
Stamile P. 2008
Stamile P. 1995
Brooks 1993
Stamile P. 1998
Munson R.W.1988
Stamile P. 2006
Petit 2008
Pierce 2012
Murphy 2004
Carpenter 1993
Petit 2014

stručný popis
T.Sev.Re. 50/14 cm, zářivá, vínově červená, okrouhlý celistvý tvar květu, dlouho kvete, HM 90
T.Ev. 86/19 cm, zpočátku sezony broskv. pinková, postupně broskv. až barvy cukrové vaty, okraj zlatý nařasený-angel wings, HM 10
T.Sev. 81/18 cm, pastelově broskvová s purpur. prstencem a švest. pikotáží, žl.zel.hrdlo, motýlokvětý květ, 1.místo v HM 04, AM 07
T.Ev. 114/19 cm, jasně pinková s diamantovým poprachem, žlutý lem, žlutozelené hrdlo, větvení stonku 10 s 50 a více poupaty
T.Sev. 81/17-18 cm, broskvový až mangový self s extrémně velkým téměř černým okem a okrajem, zelené hrdlo, unikátní, HM 12
T.Sev.Re. 89/14 cm, pinkově orchideový blend se zlatým lemem, tmavě smaragdové hrdlo, výborné větvení, velice pozdní odrůda
D.Sev. 56/16,5 cm, plnokvětá, středně žlutá, hodně květních puků, HM 97, AM 01, vynikající spolehlivá odrůda
T.Sev. 66/14 cm, téměř černá s výrazným zeleným hrdlem
T.Sev. 66/15,5 cm, slonovinová až bílá s červeným okem a pikotáží, doplněnou sekundárním zlatým lemem, zelené hrdlo, HM 08
T.Sev.71/15,5 cm, žlutá s purpurově červeným okem a lemem, žluté hrdlo, velice pěkná odrůda, sem HK 30
T.Dor. 58,5/18,5 cm, slézově purpurová se šedomodře levandulovým okem a lemem modrošedě levandul.a krém.bílým, JC 97, HM 03
T.Sev. 61/15 cm, jasně citrónově krémově žlutá, tmavě zlatý lem, zelené hrdlo, neobyčejně krásná odrůda, 3.místo v HM 99, AM 03
D.Dor. 71/14 cm, bohatě levandulová s levandulově modrým okem, HM 01, AM 04, SM 07, velice pěkná
T.Ev, 76/15,5 cm, levandulová se žlutozeleným hrdlem, tmavším prstencem a pikotáží
T.Dor. 56/18 cm, levandulová se zlatým lemem, žlutozelené hrdlo, HM 07
T.Ev. 81/15,5 cm, krémově bílá s levandulově modrým okem a pikotáží, zelené hrdlo, plnokvětá odrůda
T.Ev.Re 66/14 cm, jasně červený self, žlutozelené hrdlo, JC 92, HM 96
T.Dor. 60/13 cm, tmavě citrónově žlutá, okraje jehličkovitě zkadeřené, vzácná odrůda
T.Ev. 61/13 cm, sytě pinkově růžová se zeleným hrdlem a žlutozeleným lemem, nová barevná kombinace, HM 09, AM 14
T.Sev. 66/13 cm, světlounce pastelově pinková se silným zřaseným žlutým okrajem
T.Sev. 61/13-15 cm, čistě žlutá s lehce pinkovým nádechem, růžově pinkovým okem a lemem, olivové hrdlo, dlouho kvete, HM 07
T.Dor. 53,5/14 cm, jasně levandulová až orchideově pinková, výrazný žlutý široký nařasený lem, HM 07
T.Sev. 69/15,5-18 cm, bílá s kobaltově modrým okem a širokým lemem zakončeným zřaseným žlutým okrajem, zelené hrdlo
T.Sev. 64/15 cm, purpurová s levandulově modrým a stříbrným lemem a levandulově modrým okem, HM 08, AM 11
T.Dor. 53/15 cm, perfektně okrouhlý květ zlatý jako slunce, briliantový poprašek, okraje zoubkované, nádherná, HM 94
D.Sev. 38/7 cm, růžově levandulový bicolor s krémovým vzorovaným vodoznakem, zelené hrdlo
D.Sev. 46/7,5 cm, slézově levandul.orchideová s purpurovým okem a zeleným hrdlem, plnokvětá miniatura, má hodně poupat, HM 17
D.Dor. 70/15 cm, sytě žluté, velice plné květy, původní název Yellow Submarine
T.Ev. 66/19 cm, oranžový self, menší zelené hrdlo, okrouhlý tvar obrovských květů, HM 09
T.Sev. 66/13 cm, efektní červeně purpurová se zlatým okrajem, malé žlutozelené hrdlo, okrouhlý tvar květů, skvělá odrůda, HM 02
T.Ev. 63,5/15,5 cm, intenzívně korálově růžová se zlatým krepovaným okrajem, okrouhlá forma květu, JC 99, HM 02
D.Dor. 61/15 cm, tmavě meruňkově mandarínková, zel. hrdlo, plnokvětá a zvlněná, pevná substance, HM 94, AM 99
T.Dor. 68,5/14 cm, ametystově levandulová s úzkým zlatým nařaseným okrajem, JC 97, HM 02
T.Ev. 76/16,5 cm, levandulový blend se světlejším vodoznakem a zlatým lemem, v horkém létě je silně nařasený a jehličkovaný
T.Ev. 86/16,5 cm, purpurová s oranžově zlatým lemem, zelené hrdlo
T.Ev. 81/16,5 cm, astrově fialová s bílým lemem, zelené hrdlo, skvělá nová barva, na Floridě až 60 květních puků
T.Sev. 53/10 cm, mahagonově červená, černý prstenec, žluté hrdlo, velice pěkná odrůda
T.Sev. 66/13 cm, mahagonově hnědá s tmavším prstencem, zlaté hrdlo, naprosto unikátní barva
T.Ev. 76/19 cm, krémově bílá s úzkým žlutým lemem, zelené hrdlo, silně zvlněná
T.Sev. 61/15,5 cm, vínově purpurová s velkým krémově bílým hrdlem, JC 87, HM 90, AM 93
T.Ev. 63,5/13 cm, mandarínkově oranžová, zářivá barva, plnokvětá odrůda
T.Sev. 83,5/15,5 cm, broskvová až mangově oranžová s tmavě purpurovým okem a žlutou pikotáží, plnokvětá odrůda
T.Ev. 91/14,5 cm, levandulový základ, azurově šeříkově oko, trojitý lem-purpurový, orchideově modrý a stříbrně bílý, zelené hrdlo
D. Sev. 71/19 cm, krémově bálá s pinkovým podtónem, bílý zvlněný okraj, žlutozelené hrdlo, UFO - cascade, HM 07, AM 10
D.Sev. 66/15,5 cm, čistě pinkově růžová, kulatý tvar květu bezvadné substance, HM 99
T.Sev. 71-81/14-15,5 cm, burgundsky purpurový self s křídově bílým vodoznakem, světlejší pikotáž zakončená zlatou, zelené hrdlo

cena
30,140,100,400,250,40,70,200,90,75,45,50,60,120,90,270,45,40,100,100,50,60,800.150,40,130,130,70,110,50,60,60,60,75,190,170,50,45,45,50,130,170,400,140,50,600,-

DENIVKY
pro léto 2018
Název denivky
Memphis
Men In Black
Mildred Goble
Mildred Mitchell
Mint Octopus
Mirror Mirror
Mississippi Man
Moon Music
Moon Snow
Moonlight Sail
Moonlit Masquerade
Morning Colors
Morocco
Mort Morss
Mountain Wildflower
Moving Pictures
Musical Medley
My Darling Clementine
Mysterious
Mystical Rainbow
Nature's Poetry
Night Beacon
Noble Warrior
Nordic Mist
Novel Insight
Ocean Rain
Ocean Roar
Oceans Eleven
Old Time Memories
Only Believe
Open My Eyes
Orange Braid
Orange City
Orange Electric
Out Back Red
Outrageous
Outrageous Fortune
Painting The Roses Red
Peacock Maiden
Pearl Harbor
Penny Pinsley
Perla Warszawy
Persian Ruby
Pharaoh's Gold
Piano Man
Pink Debutante

šlecht. a rok intr.
Trimmer 2009
Petit 2011
Sellers 2000 *
Mitchell K. 1999
Stamile P. 2009
Petit 2010
Trimmer 2007
Salter J. 1998
Munson R.W. 1985
Stamile P. 2005
Salter J. 1993
Stamile P. 2006
Harris-Benz 1987
Salter J. 2002
Stamile P.2009
Pierce 2012
Stamile P.2001
Salter J. 1991
Harris-Benz 1988
Stamile P. 1997
Petit 2006
Hansen 1988
Salter J. 1998
Stamile P. 1999
Petit-Goff 2014
Hanson C. 1987
Petit 2011
Petit 2005
Carpenter 2004
Grace 1998
Grace 2001
Roycroft 2002
Trimmer 2007
Stamile P. 2003
Salter J. 1999
Stevens 1981
Stamile P. 2003
Salter J. 2003
Carpenter 1983
Carr 1998
Trimmer 2000
Franczak 1993 *
Trimmer 1998
Benz 1992
Trimmer 1998
Stamile P. 1998

stručný popis
T.Ev. 79/17 cm, světle pinkově slonovinový self, zelené hrdlo, HM 11, AM 16
T.Sev 94/14-15,5 cm, velmi tmavá, téměř černě purpurová s bílým zoubkovaným okrajem, tmavě zelené hrdlo
T.Sev. 66/15,5 cm, béžově pinkový blend, zlatě zvlněný lem, vynikající odrůda
T.Ev. 66/16,5 cm, levandulová s modrým okem a lemem, neobyčejně krásná odrůda, HM 02, AM 06
T.Ev. 81/20,5 cm, mátově zelený blend, pavoukovitá forma květu, velice pěkná novinka
T.Sev.68,5/16,5 cm, oranžově mandarínková až zlatě žlutá, vzorované, tmavě burgundské kroužkované metalické oko a pikotáž
T.Ev. 71/16,5 cm, levandulově pinková s bílým zvlněným okrajem, velké žlutozelené hrdlo, velice krásná odrůda
T.Sev. Re. 66/14 cm, diamantově poprášená čistě krémová se zlatým extrémně krajkovaným okrajem
T.Sev. Re. 60/13 cm, slonovinově bílá, velmi zkadeřená, pěkně tvarovaná a hodnotná, velice žádaná odrůda
T.Sev. 71/15,5 cm, žhavě červeně fialová s dominantním levandulovým vodoznakem, zlatý lem, HM 09
T.Sev. 66/13 cm, téměř bílá s velkým tmavě purpurovým okem a pikotáží, zelené hrdlo, JC 92, 1.místo v HM 99 i AM 02, SM 04
T.Ev. 53/13 cm, jasně zlatá s velkým červeným okem a užším lemem, malé zelené hrdlo, neobyčejně působivá
T.Dor. 75/15 cm, velmi zkadeřená, bledě růžově bronzová, hnědý efekt, neobvyklý barevný odstín
T.Sev. 68,5/15,5 cm, intenzívně tmavě purpurová s bílým zubatým lemem, malé žlutozelené hrdlo, extrémně unikátní, HM 05
T.Dor. 71/14 cm, orchideová se švestkově fialovým okem a lemem zakončeným zlatým zoubkováním, zelené hrdlo, HM 15
T.Ev. 91/14,5 cm, krém.malinový základ, tm.načervenalé oko zakončené malinovou, trojitý lem-malinový, modrý a bílý, zelené hrdlo
T.Dor. 56/16,5 cm, čistě ledově levandulová, tmavě levandulový a zlatý dvojitý lem, slézově levandulové oko, HM 06
T.Ev. 53/10 cm, máslově žlutá se světl. žebry, okraje silně zvlněné, citrónové hrdlo, dlouho kvete, super, JC 89, HM 95, AM 97
T.Sev. 76/13 cm, levandulově růžová s vínově purpurovým prstencem, zkadeřená, perfektní
T.Dor. 63,5/14 cm, krémově pinková, zvlněná, okrouhlý tvar, zelené hrdlo, vícebarevné duhové oko, JC 96, HM 01, AM 04
T.Sev. 69/17,5 cm, broskvová s burgundským okem a dvojitým okrajem purpurovým a zlatým, zelené hrdlo, silně zvlněná
D.Ev. 69/10 cm, samet.modře purpur., velké žlutozelené trojúhelníkové hrdlo, kresba i na vnějších lístcích, JC 88, HM 98
T.Sev. 71/15,5 cm, jasně červená se žlutozeleným hrdlem, zvlněná, kulatá forma květu
T.Dor. 66/16,5 cm, krémově bílá se zlatým nařaseným okrajem, HM 05
T.Sev. 84/10-13 cm, svěží fialový self s velkým perleťovým hrdlem a purpurovým okem
T.Sev. 66/15 cm, orchideově pinkově růžový blend, žlutozelené hrdlo, výborné větvení, mnoho květů, HM 91
T.Sev.-Dor. 71/13 cm, téměř bílá s velkým prstencovým okem tm.modře fial.s burgundským okrajem a pikotáží, velké tm.zelené hrdlo
T.Sev. 51/13 cm, krémově žlutá s tmavě námořnicky modrým okem s uhlovou kresbou a burgundským lemem, zel.hrdlo, HM 08
T.Dor. 91,5/20,5 cm, červeno oranžový self, žlutozelené hrdlo, UFO - zvláštní forma květu
T.Sev. 61/18 cm, krémově pinková, burgundský lem, krásná, vynikající pro křížení, neobyčejně krásná, HM 02
T.Ev. 56/13,5 cm, světlounce oranžová s tmavě purpurovým okem a lemem, zelené hrdlo, HM 07
T.Sev.Re. 66/15,5 cm, svítivě oranžový self, zářivý okraj je extrémně plisovaný a nařasený, velice žádaná odrůda
T.Ev. 73,5/12 cm, oranžová s velikým karmínovým okem a úzkým lemem, unikátní kombinace
T.Ev. 86/13 cm, zářivě zlatě oranžová se sametově šarlatově červeným okem a lemem, špičkové větvení a velký počet poupat, HM 07
T.Sev. 71/18 cm, jasně čistě červená se zeleným hrdlem, silná substance květů, skvělá a spolehlivá odrůda
T.Dor. 60/11 cm, výjimečná, zářivě sv. oranžová s mahagonovým prstencem, HM 87
T.Ev. 81/15,5 cm,plnokvětá, tmavě červená se žlutou pikotáží všech okvětních lístků, výborné větvení, hodně květních puků
T.Sev. 66/15,5 cm, jasně tm. třešnově růžová se žlutým nařaseným lemem s drobným zoubkováním, malé žlutozelené hrdlo, HM 07
D.Ev. 79/23 cm, purpurová s velkým krémově žlutým prstencem a zeleným hrdlem, pavoukovitý typ, HM 87
T.Ev. 68,5/15 cm, krémově bílá s extravagantní zlatou nařasenou obrubou, skvělá odrůda, HM 00, AM 04
D.Sev., 66/9 cm, plnokvětá, krémově žlutá se zřetelným červeným okem nad zeleným hrdlem, krásná plnokvětá odrůda, HM 06
T.Dor. 71/15 cm, lososově červená, hrdlo pomerančově zelené, pěkná odrůda
T.Dor. 76/19, rubínově červený se světlejším prstencem a velkým žlutým hrdlem, spider, skvělá a působivá odrůda, HM 05, HM 08
T.Dor. 63,/13 cm, oranžově zlatý self, tmavě zelené hrdlo, kulatý tvar extrémně pevných květů, spolehlivá dormantní odrůda
T.Sev. 84/12 cm, krémová se švestkovým okem, zvlněná, malé zelené hrdlo, výborná okatá odrůda, HM 03
T.Dor. 61/19 cm, pinková, žlutý lem, zelené hrdlo, skvělá a spolehlivá odrůda

cena
250,270,50,40,230,230,200,75,40,170,40,130,40,200,230,350,50,40,35,40,110,35,60,70,600,35,300,100,100,50,75,100,180,75,40,30,60,60,60,50,60,35,60,40,45,40,-

DENIVKY
pro léto 2018
Název denivky
Princess Of Wales
Prisoner of Time
Pure And Simple
Purple Umbrella
Queen Of Narnia
Rainbow Candy
Rainbow Frost
Rainbows In Heaven
Raspberry Lustre
Raspberry Picotee
Real Wind
Red Corvette
Rings Of Wonder
Rock Candy
Rock Solid
Rollercoaster Rush
Royal Saracen
Ruby Storm
Ruffled Apricot
Ruffles Have Ripples
Russian Ragtime
Santiago Heat
Scandal In Bohemia
Scarlet Orbit
Scott Fox
Seasons In The Sun
Seminole Wind
Shangri La Truffle
Sharon Joker
Shores of Time
Shuffle The Deck
Sicilian Summer
Sierra Grande
Siloam Baby Talk
Siloam Double Classic
Siloam French Lace
Siloam June Bug
Sixth Sense
Smoke Shadows
Smuggler's Gold
Snow Crystal
Solomon's Robes
Something Superb
Somewhat Elegant
Soul Searching
Spacecoast Blood Diamond

šlecht. a rok intr.
Stamile P. 2007
Petit 2009
Salter J. 1994
Trimmer 2007
Petit 2009
Stamile P.1997
Trimmer 2007
Petit 2010
Stamile P. 1998
Stamile P. 2010
Wild 1978
Petit 2008
Stamile P. 2009
Stamile P.2007
Stamile P. 2003
Pierce 2012
Munson R.W.1986
Stamile P. 2008
Baker 1974
Petit 2010
Salter J. 2002
Salter J. 1996
Petit 2011
Gates L. 1985
Peat 2000
Polston 2013
Stamile P. 1995
Kirchhoff 2007
Townsend 2007
Stamile P. 2004
Shooter 2004
Salter E. 1995
Stamile P. 2001
Henry 1983
Henry 1986
Henry 1977
Henry 1979
Heemskerk 2004
Petit 2008
Branch 1994
Stamile P. 2008
Talbot 1992
Salter J. 2001
Townsend 2009
Petit-Goff 2015
Kinnebrew 2008

stručný popis
T.Ev. 89/15,5 cm, světlounce krémově pinková se zeleným okrajem okvětních lístků, velké zelené hrdlo, perf. větvení, mnoho puků
T.Sev. 73,5/14 cm, oranžový podklad s modrofialovým okem lemovaným burgundskou, tmavě zelené hrdlo, unikátní
T.Sev. Re. 71/15,5 cm, oranžově žlutá se zlatým lemem, pinkově napuštěná žebra, 2. místo v HM 02 i AM 05, bohatě kvete
T.Ev. 84/14,5 cm, královsky purpurová s bílým vodoznakem okolo zeleného hrdla, bílý lem
T.Sev. 63,5/17,5 -18,5 cm, téměř bílá se zlatým lemem, silně nařasený okraj ( angel wings), tmavě zelené hrdlo
T.Dor. 71/11 cm, krémová, levandulové oko, žlutozelené hrdlo, velice pěkná okatá odrůda, HM 07
T.Ev. 71/14 cm, téměř sněhově bílá se světlounkým levandulovým okem, dvojitý nařasený lem
T.Sev. 79/17,5 cm, orchid. pinková s purpurově fialovým okem lemovaným burgundskou, zelené hrdlo, trojitý lem se zlatou krajkou
T.Ev. 76/16 cm, růžová, okraje květů navlněné, voňavá, nádherná odrůda se zajímavou novou barvou
T.Ev. 88,5/14 cm, bílá s malinovou pikotáží okrajů květů, zelené hrdlo
T.Dor.Re. 70/18 cm, světle oranžová se širokým sytě růžovým prstencem, žluté hrdlo, JC 77, HM 80
T.Sev. 58,5/14 cm, výrazně červená, sametová, tmavě zelené hrdlo, novinka
T.Sev. 71/14 cm, krémově žlutý podklad, vícenásobné oko je švestkové a levandulové, unikátní barevná kombinace, HM 16
T.Dor. 76/14 cm, orchideová se švestkovým okem a lemem, zeleně zlaté hrdlo
T.Dor. 68,5/12 cm, orchideově krémová s černě fialovým okem a lemem, žlutozelené hrdlo, HM 08, AM 11
T.Ev. 112/16,5 cm, broskvový základ s dvoutónovým malinově třešňovým okem, zřasený dvojitý lem - malinový a žlutý, zelené hrdlo
T.Ev. 66/15 cm, tmavě levandulově purpurová, levandul.oko, zelený střed, JC 84, HM 88
T.Dor. 66/15,5 cm, orchideový podklad s rubínově červeným gigantickým okem, úzký lem
T.Dor. 70/18cm, meruňková s levandulovými žebry, jícen zlatě meruňkový, HM 76, AM 79. SM 82
T.Sev. 79/15,5 cm, levandul. s fialovým vzorovaným prstencem a lemem s nařas.zlatým okrajem, tm. zelené hrdlo, unikátní, HM 13
T.Sev. 76/16,5 cm, čistě levandulově purpurová s tmavě purpurovým okem a velkým zeleným hrdlem, skvělá odrůda, bohatě kvete
T. Sev. 71/16 cm, intenzívně páleně oranžová s velkým zeleným hrdlem, zářivá barva
T.Sev. 81/16,5 cm, sytě růžově pinková se sametovým jasně červeným okem, malé studeně zelené hrdlo
T.Ev. 56/15 cm, šarlatově červená s výrazným zeleným hrdlem, okrouhlý květ, klasická červená, HM 87, AM 91
T.Sev. 81/14 cm, purpurová s tm. černě purpurovým prstencem, stříbrná pikotáž okvětních lístků, žlutozelené hrdlo, krásná odrůda
T.Dor. 74/15,5 cm, bohatě tmavě oranžová se světlejším středem, okraj květů zlatě nařasený, zelené hrdlo
T.Sev. 58,5/16,5 cm, tm. čistě pink. růžová, tm. olivově zelené hrdlo, výborný rodič, JC 94, 1.místo HM 97, 2.místo AM 01
T.Ev. 61/17 cm, korálově růžově červená s tmavším okrajem se zlatým lemem, zelené hrdlo, plnokvětá odrůda
T.Sev. 71/15 cm, broskvově pinkvá s dvojitým jasně purpurovým a zlatým lemem, zelené hrdlo lemované purpurovou linkou
T.Dor. 66/14 cm, teple růžově pinková, silně navlněná se zlatým lemem, perfektní větvení, mnoho květů, 1. místo v HM 07 i AM 10
D.Sev. 132/23 cm, tmavě purpurově červená s levandulově krémovým okrajem, bílá linka na žebrech, zelené hrdlo, HM 06
T.Sev. 66/10 cm, jasně zlatožlutá s náznakem pinkové se silně zvlněným okrajem, malé zelené hrdlo, perfektní a spolehlivá odrůda
T.Dor. 66/16,5 cm, růžově pinková, vnější okvětní lístky světlejšího odstínu, zvlněná, při okraji nažloutlá, neobyčejně krásná odrůda
D.Dor.40/6,5 cm, světlounce pinková, tmavě růžový střed a zelené hrdlo, pěkná miniatura, HM 05
D.Dor. 41/13 cm, plnokvětá, jasně pinkově růžová se zeleným hrdlem, velice krásná odrůda, JC 85, HM 88, AM 91, SM 93
D.Dor. 69/15 cm, žlutá, žlutozelené hrdlo, pěkná odrůda se zeleným odstínem, JC 75, HM 80
D.Dor. 60/7 cm, zlatě žlutá s tmavě kaštanovým středem a zeleným hrdlem, JC 78, HM 81, AM 84
T.Sev.. 60/15,5 cm, krémová se zřaseným žlutým okrajem, karmínově červené oko a zelené hrdlo
T.Sev. 81/16,5 cm, zlatá s duhovým, kouřově fialovým okem, který je i na vnějších okvětních lístcích, zelené hrdlo
T. Dor. 61/15 cm, žlutě bronzově zlatý blend, zvlněná, unikátně zbarvená, HM 97, AM 02
T.Ev. 76/14 cm, bílá, při nakvétání až pinková a krémová, zvlněná, na Floridě až 55 květních puků
D. Ev. 76/15 cm, královsky purpurový self, nefritově zelené hrdlo, neobyčejně krásná barva, HM 95, AM 98
T.Sev. 66/15,5 cm, zářivě růžově pinková s velkým zeleným hrdlem, okrouhlá forma, zvlněná, skvělá odrůda
T.Sev. 76/15 cm, purpurová s tmavším okem a dvojitým purpurovým a zlatým lemem, zlaté a zelené hrdlo
T.Sev. 86/15,5-18 cm, teple pinková s velkým červeným okem a zeleným hrdlem, plnokvětá odrůda
T.Sev. 76/15 cm, čistě červený self s úzkým zlatým okrajem, HM 10

cena
160,230,40,200,230,50,130,270,50,270,30,200,270,230,100,400,40,220,30,250,50,100,300,40,50,500,45,230,230,170,170,40,60,25,50,25,20,60,170,40,230,40,60,250,800,170,-

DENIVKY
pro léto 2018
Název denivky
Spacecoast Bull Gator
Spacecoast Color Scheme
Spacecoast Cotton Candy
Spacecoast Cranberry Kid
Spacecoast Discovery
Spacecoast Dream Catcher
Spacecoast Freaky Tiky
Spacecoast Heavenly Frills
Spacecoast Picotee Prince
Spacecoast Scrambled
Spacecoast Sharp Tooth
Spacecoast Sweetness
Spacecoast Tiny Perfection
Spectacle Of Wealth
Spectral Elegance
Spray Of Pearls
Startle
Stenciled Impressions
Stippled Statement
Storm Of The Century
Strawberry Candy
Stroke Of Luck
Strutter's Ball
Substance Of Fire
Summertime Splendor
Superlative
Surprise Encounter
Sweet Apricot Honey
Take My Breath Away
Teacup Fingers
Ten Gallon Hat
The Blue Parrot
Tides Roll In
Tigerling
Tiger's Eye
Time In A Bottle
Tribute To Joe
Tribute To Mike
Triple Cherries
Tropical Hot Flash
Tropical Jewel
Tuscawilla Tigress
Tutti Frutti Truffle
Twirling Tower
Two Part Harmony
Unfolding Paradox

šlecht. a rok intr.
Kinnebrew 2003
Kinnebrew 2009
Kinnebrew 2002
Kinnebrew 2002
Kinnebrew 1999
Kinnebrew 2006
Kinnebrew 2007
Kinnebrew 1999
Kinnebrew 1999
Kinnebrew 2001
Kinnebrew 2003
Kinnebrew 1999
Kinnebrew 1999
Petit 2006
Stamile P. 2004
Kirchhoff 1986
Belden 1995
Stamile P. 2003
Lambertson 2008
Carr 2001
Stamile P. 1990
Petit-Goff 2015
Moldovan 1986
Petit 2008
Salter 1997
Gates L. 1986
Abijian G. 2002
Stamile P.2010
Petit 2011
Stamile P. 2003
Trimmer 2007
Trimmer 2010
Petit 2011
Stamile P. 1991
Carpenter J. 1990
Petit 2002
Roycroft 2006
Roycroft 2005
Petit 2006
Trimmer 2009
Trimmer 2007
Hansen Ra 1988
Kirchhoff 2007
Lambertson 2011
Kaskel/Trim.1998
Hanson C. 2003

stručný popis
T.Sev. 86/16,5 cm, světle levandulová s velkým šeříkovým okem, dvojitá pikotáž květů a zelené hrdlo, HM 05
T.Sev. 56/9 cm, bicolor, vnitřní okvětní lístky třešňově červené, vnější tříslové, kulatý tvar květů, HM 12
T.Sev. 63,5/13 cm, broskvově pinková, maximálně zřasená, okrouhlý tvar květu pevné substance, HM 04
T.Sev. 56/15,5 cm, brusinkově červená, nad hrdlem světl. prstenec, zlatě oranž. lem na okraji zvlněných okv.lístků, HM 04
T.Sev. 76/15,5 cm, krásná jasně krémová se silně zlatou obrubou, výborné větvení a mnoho květních puků
T.Sev. 76/17,5 cm, lososově pinková, růžová linka ve středu květů, zelené hrdlo, trojúhelníkový tvar květů
T.Sev. 51/9 cm, unikátně zbarvená miniatura, oranžová s červeným nepravidelným stříkáním a tečkováním, naprosto unikátní, HM 09
T.Ev. 66/15,5 cm, svěle pinkový, silně nařasený a krepovaný okraj, okrouhlá forma květu
T.Sev. 76/15 cm, krémová, tmavě purpurové oko, dvojitá pikotáž purpurová a zlatá, unikátní
T.Sev. 56/15,5 cm, žlutě krémový blend se zlatým jehličkovitým zvlněním, zelené hrdlo
T.Ev. 56/13 cm, purpurová s bílým zubatým lemem, zelené hrdlo, unikátní, HM 05
T.Ev., 53,5/10 cm, pinková, okrouhlá forma květu, zvlněná, na Floridě až 60 květních puků, HM 02
T.Sev. 46/7,5 cm, broskvově pinková se zlatým lemem, okrouhlý tvar květu, perfektní miniaturní odrůda, HM 02, AM 05
T.Sev.76/15,5 cm, levandulově purpurová se světl.vodoznakem a velkým zeleným hrdlem, silně nařasená se zlatým okrajem
T.Ev. 58,5/16,5 cm, zvlněná pastelová s pinkovým pokrytím, zlatý lem, silně zřasená, neskutečně krásná odrůda, HM 08
T.Sev. 66/12 cm, krémový s růžovým závojem, orchideový prstýnek a zlaté okraje, zkadeřený, JC 87, HM 89
T.Dor. 66/13 cm, červený bitone, krémový prstenec, zelené hrdlo, zoubkovaný okraj, používána často při křížení, HM 99
T.Dor. 61/11 cm, alabastrově krém.s trojitým nafialově růžovým prstencem, vytvářejícím duhový efekt, velké žlutozelené hrdlo
T.Sev. 68,5/14 cm, středně fialová, vnější okvětní lístky světlejší, modrofialové oko a lem,¨žlutě zelené zoubkování
T.Ev. 71/15 cm, královsky purpurová se zlatým navlněným lemem, okrouhlá forma květu pevné substance, HM 06
T.Sev. 66/10 cm, jasně jahodově pinková, růž. oko a pikotáž, zřasená, velice pěkná odrůda, HM 93, 1. místo AM 96, SM 98
T.Sev. 91,5 cm/18-20,5 cm, orchideově purpurová s velkým purpurovým okem a pikotáží, plnokvětá odrůda
T.Dor. 70/15 cm, tmavě pigmentově modře purpurová, malý stříbrný vodoznak, krásná, JC 86, HM 89, AM 92
T.Sev. 79/15,5 cm, ostře růžová se světl. vodoznakem a velkým zel. hrdlem, okraj květů je žlutě a bíle nařas., jehličkovaný a zubatý
T.Sev. 71/15,5 cm, čistě žlutá s citrónově zeleným hrdlem, okrouhlá forma květu, extrémně vzrůstná a plodná, HM 01
T.Sev. 60/15 cm, čistě tmavě červená s nepatrným tmavším okem, zelené hrdlo, HM 92, AM 96
T.Sev. 58,5/15,5 cm, pinková s úzkým zlatým okrajem, silně nařasená, tmavě zelené hrdlo
T.Ev. 76/16 cm, meruňkový self se silně zlatě zvlněným okrajem, zelené hrdlo, silné žebrování na okvětních lístcích, skvělá novinka
T.Sev. 68,5/16,5 cm, tmavě purpurová, během sezony i světlejší, široký zlatý silně nařasený okraj, zelené hrdlo
T.Ev. 97/26,5 cm, pavoukovitá forma květu, třešňově červená s velkým zeleným hrdlem přecházejícím do žlutozelené
T.Ev. 63,5/16 cm, jasně máslově žlutá, okrouhlý tvar květů, skvělá a krásná odrůda
T.Ev. 63,5/16,5 cm, červeně purpurová s velkým okem v neobvyklém modrém tónu
T.Sev. 73,5/16,5 cm, čistě levandulově pinková s velkým fial.okem lemovaným burgundskou, zelené hrdlo, dvojitá pikotáž a žlutý lem
T.Dor. 63,5/9,5 cm, jasně zlatá s červeným okem a lemem, okrouhlá forma květu, neskutečně krásná, HM 94, AM 97
T.Dor. 56/16,5 cm, zlatě žlutá s unikátním tmavě kaštanovým prstencem a kresbou i na vnějších okvětních lístcích
T.Sev. 66/16,5 cm, kanárkově žlutá až zlatá s duhovým, vícevrstvým okem a velkým tmavě zeleným hrdlem
T.Sev. 73,5/16 cm, červený self se žlutozeleným hrdlem, krásná odrůda
T.Sev. 99/19,5 cm, tmavě rubínově červená, velké žluté hrdlo, UFO ( zvláštní forma květu )
T.Sev. 73/14 cm, broskvově pinková s tmavě třešňově červeným okem a pikotáží, zelené hrdlo, novinka posledních let
T.Ev. 76/15,5 cm, světlounce melounový self, široce okrouhlý tvar extrémně zřasených květů, HM 11
T.Ev. 86/13,5 cm, jasně korálová s exotickou červenou linkou na žlutém hrdle, pěkná odrůda
T.Sev. 64/18,5 cm, fantastická červeně oranžová, tmavší oko, na záhonu je nepřehlédnutelná, HM 92, AM 96
T.Ev. 76/16,5 cm, pastel. pinkově meruňkově růž.broskvový blend s růžovým halo a žlutozeleným hrdlem, plnokvětá odrůda, HM 12
T.Sev. 91/25,5 cm, krémově levandulová, šedomodré oko s krémovou přecházející do zeleného hrdla, UFO - zvláštní forma květu
T.Ev. 86/11 cm, slámově žlutá, vínově červené oko a pikotáž, plnokvětá, 1. místo v HM 03, AM 06
T.Sev. 71/15,5 cm, kouřově purpurová s pastelově krémovým vodoznakem, pěkná odrůda

cena
130,170,75,120,75,120,110,60,60,90,150,60,60,140,130,40,50,60,230,40,40,800,35,230,40,35,100,250,350,120,230,270,350,50,60,60,75,75,150,170,130,50,200,270,60,50,-

DENIVKY
pro léto 2018
Název denivky
Unchartered Waters
Unusual Revelations
Veins Of Truth
Venetian Fringe
Verdant Spring
Victorian Lace
Viking Magic
Vintage Bordeaux
Violet Reflections
Violet Sabreving
Violet Stained Glass
Visual Intrigue
Voila Francois
Volaris
Walking In Beauty
Wanda Doma
Waxed Mint
White Mountain
White Perfection
Wild Horses
Willa Mae Thornton
Winter Orchid
Winter Springs
Wisley
World Traveler
Wren´s Song

šlecht. a rok intr.
Moldovan 1997
Joiner 1998 *
Hansen D. 2001
Petit 2008
Stamile P.2007
Stamile P. 2000
Salter J. 1997
Kirchhoff 1987
Petit 2003
Lambertson 2008
Stamile-Pierce 2011
Salter J. 2000
Stamile P. 2009
Pierce 2012
Stamile P. 2006
Petit 2009
Stamile P. 2010
Stamile P. 2007
Stamile P.1996
Trimmer 2000
Stamile P.2009
Stamile P. 2010
Stamile P.2003
Stamile P. 2010
Trimmer 2007
Stamile P. 2005
Yesterday, Today and Tomorrow Carpenter 2004
Zephyr's Song
Stamile P. 2005

stručný popis
T.Sev. 71/16,5 cm, fialová napuštěná purpurovou s modrým podtónem a tmavším prstencem
T.Ev. 61/15,5 cm, broskvový self se slézově vínovým lemem, krásná odrůda
T.Ev. 75/15 cm, žlutá s malým červeným prstencem a červeně napuštěnými vnitřními okvětními lístky, žlutozelené hrdlo
T.Sev. 63,5/18,5 cm, levandulově růžová, žlutobílé vroubkované okraje, plnokvětá odrůda
T.Ev. 63,5/16,5 cm, zeleně pinková s velkým zeleným hrdlem a zeleným lemem
T.Ev. 76/17 cm, světlounce perlově pinková, silně nařasená, 1. místo v HM 05 i AM 08, super sorta
T.Sev. 69/14 cm, středně purpurová až tmavě purpurová se stříbrně bílým nařaseným lemem, malé žlutozelené hrdlo
T.Ev. 68,5/15,5 cm, třešňově černá, zlaté a zelené hrdlo, zvlněná, okrouhlý tvar květu, HM 91, AM 94
T.Sev.- Dor. 63,5/13 cm, slézově broskvová s velkým modrofialovým prstencem lemovaným tmavě purpurovou, zelené hrdlo
T.Sev. 81/18,5 cm, tmavě fialová s obrovským tmavě modře purpurovým okem a lemem a bílou linkou okrajů květů
T.Ev. 91,5/16 cm, jasně krémová s fialovým napuštěným prstencem, tmavší fialovou pikotáží, citrónové hrdlo se zelenou bází
T.Sev. 71/14 cm, světle krémově slonovinová, proměnlivě vzorované oko modrofialové barvy, do hrdla krémová, HM 07
T.Ev. 76/15,5 cm, popelavě bílá se silně nařaseným okrajem ( angel wings ), na Floridě až 55 puků
T.Ev. 94/16,5 cm, orchideově levandulová s velmi tmavě purpurovým okem a lemem zakončeným bílými třásněmi, zelené hrdlo
T.Ev. 81/16,5 cm, podklad bílý až krém.žlutozelený se středně růž.pinkovým přelivem, zlatý silně nařas. lem ( angel wings), HM 12
T.Sev. 66/20 -21,5 cm, čistě pinková, zelené hrdlo, zlatý silně nařasený lem
T.Ev. 76/16 cm, citrónový self s výrazně zeleným hrdlem, okvětní lístky silně nařasené
T.Ev. 71/15,5 cm, bílý self s lehkým pinkovým nádechem, nejlepší bílá současnosti, silně zřasená, pomalu se množí
T.Dor. 76/14 cm, bílá s diamantovým poprachem, lehce zvlněná, krásná, perfektní bílá odrůda, HM 10
T.Ev. 94/18 cm, zvlněné žluté květy s výraznou purpurovou kresbou se světl. středovými linkami, žl. hrdlo, HM 02, AM 06
T.Sev. 63,5/18,5 cm, čistě krémově žlutá s velkým citrónově zeleným hrdlem, excelentní substance a zřasení, kulatý tvar květů
T.Ev. 81/13 cm, bílá s orchideově levandulovým lemem, zelené hrdlo
T.Ev. 73,5/18 cm, krémově bílá s okrajem zeleným a žlutým, skvělá odrůda
T.Ev.Res. 76/14 cm, žlutý podklad s růžovým okrajem okvětních lístků, bohatě a opakovaně kvete, skvělá novinka
T.Ev.58,5/18 cm, tmavě levandulový self s jemnou bílou linkou na okjaji květů, velké zelené hrdlo
T.Dor. 66/18 cm, pinkový bitone s výrazným žlutým lemem, velmi raný, pozoruhodná novinka posledních let, HM 10
T.Ev. 61/14 cm, pinkově levandulová s velkým levandulově purpurovým okem a lemem, zelené hrdlo (v překladu včera,dnes a zítra)
T.Ev. Re, 84/16,5 cm, krémová s pinkovým pokrytím a světle zeleným lemem, zřasená, nádherná bohatě kvetoucí odrůda

cena
45,60,75,250,170,75,40,40,50,170,300,75,200,400,110,200,200,250,70,60,230,250,100,230,200,100,100,90,-

