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název odrůdy
ABSTRUSE
ACCOMPLICE
ADEPT
AGNES MACE
ALL IN
ALTUN HA
AMADEUS
AMBER BEAUTY
AMBON
AMERICAN CLASSIC
AMERICAN HERITAGE
AMERICAN STAR
ANGELICA
ANITRA'S DANCE
ANTARES
APACHE BLANKET
APPLE PIE
ARCTIC PINK
ARTIST'S LIFE
AVALON
BALANCED EQUATION
BARVIČKA
BELLA ESTRELLA
BERCEUSE
BILLY GRAHAM
BLUE STAR
BLUES
BRAVOURE
BRISTOL BAY
BRONZEWING
CALEXICO
CARIB GIPSY
CATALYST
CAUSEWAY SUNSHINE
CELESTE AIDA
CLASSIC MAGIC
CLOUD´S REST
COLISEUM

kód
3W-R
3W-Y
7YYW-Y
2W-P
4Y-YYO
2YYW-W
2W-R
11W-YYP
4W-Y
2Y-WYY
1YYW-P
2Y-P
4W-P
2W-P
1W-P
11Y-O
11aW-P
2YYW-P
7YYW-OOY
2Y-W
11a W-PPY
1W-P
11aW-Y
2W-P
2YYW-P
2 W-W
2 W-O
1W-Y
2Y-P
1Y/W-P
2O-R
2Y-WWY
2W-R
1Y-Y
2Y-P
2Y-P
2W-P
2W-YYO

šlechtitel, registr.
Jackson 2005
Duncan 2006
Havens 2009
Duncan 2004
van der Hulst 1998
A.J.R.Pearson 1987
Mitsch 1997
Nejedlo
Leenen
Havens 1997
Havens 1993
Havens 2010
Leenen
Havens 2010
Leenen
Nejedlo
Pennings 2007
Havens 2010
Havens 2010
Richardson 1977
Havens 2003
Nejedlo
K.J.v.der Veek
Mitch 1984
Havens 1998
Leenen
van der Vereld 1974
Havens 2009
Duncan 2006
Mitsch 2003
A.J.R.Pearson 1987
Mitsch 1995
Turbitt 2007
Havens 2012
Havens 2011
Duncan 1992
Duncan 2006

intr.
2007
2009
2005

1997
2005
1997
1993
2011
2013
2010
2005
2011
2011
2004
2007
1989
2001
1998
2008
2009
2007
2003
1995
2008
2012
2012
1996
2006

stručný popis odrůdy
bílé okvětí prům. 115 mm, pakorunka je miskovitá sytě červená, odrůda je velice raná
velké okvětí průměru až 135 mm, malá pakorunka je citrónově žlutá, na konci zoubkovaná
okvětí prům.60 mm tmavě citrónově žluté s bílým haló u báze, pakorunka miskovitá pink.žlutohnědá
čistě bílé okvětí prům.102 mm, pohárkovitá pakorunka tm.pinková, na konci rozšířená a zoubkovaná
zeleně žluté okvětí, tmavší žluté petaloidy s jemně oranžovými okraji, velké, pečlivě složené květy
okvětí zelenavě žluté u báze bílé, pakorunka válcovitá, citrónově žlutá, později bílá, reverzní bicolor
velké, široce okrouhlé, čistě bílé okvětí, pakorunka zářivě červená, zvlněná, jakoby vyzařující světlo
krém.okvětí, velká členěná pakorunka je nejprve jantarově růž., později krémová s růž. nádechem
několikařadé bílé okvětí, petaloidy jsou kanárkově žluté, impozntní plnokvětá odrůda
okvětí široké, vejčitého tvaru, sytě citrónoně žluté, pakorunka u báze žlutá, na okraji hnědožlutá
okvětí ploché, hladké, lopatkovitého tvaru, tm.citrón.zlaté, trubka rovná na okraji nepatrně zvlněná
okvětí citrón.žluté 110 mm, rovné, dlouhá trubková pakorunka je růžová na okraji tmavší a vroubkov.
plnokvětá odrůda, smetanově krémová s karmínově růžovými zvlněnými vnitřními petály
okvětí prům. 105 mm je slonovinově bílé s pinkovým přelivem, korunka velká nálevkovitá pinková
křídově bílé okvětí, sytě růžová, dlouhá, podélně rýhovaná trubka, na konci rozšířená a zoubkovaná
okvětí tmavě žluté, velmi kudrnatý pomerančově oranžový kolár
okvětí zelenavě bílé průměru 95 mm, pakorunka členěná, pinková při bázi žlutooranžová, silně nařas.
okvětí je citrón. 110 mm, okvětní lístky široce oválné, pakorunka je rovná válcovitá u báze růžová
okvětí je tm. zlatě citrónové průměru 65 mm, pakorunka je miskovitá oranžová s lemem jasně žlutým
okvětí kulaté svítivě žluté, pakorunka zpočátku krémová, postupně sněhově bílá
okv. lístky široce vejčité, bílé, prům. 115 mm, zvlněný kolár je broskv.pink. s jantarovým lemem
okvětí čistě bílé až 120 mm v průměru, tm. pink. úzká válcovitá trubka na konci rozšíř. a vroubkovaná
zelenavě bílé okvětí, pakorunka kolárovitá, máslově žlutá, většinou 2 květy na stonku, příjemně voní
perfektní široké bílé okvětí, pakorunka středně dlouhá, tm.růžová s nádechem levandulové
mimózově žluté triangulární okvětí, pastelově lososově růžová trubka na konci rolovaná a stočená
okvětní lístky bílé, vejčité, průměru 95 mm, trubka je u hrdla rovná a zvlněná, držitel řady ocenění
krém.žluté okvětí s okrouhlými petály, pakorunka velmi zvlněná a zřas.,oranž., měňavě žlutá a bílá
okvětí bílé, průměr 130 mm, trubka robusní citrónově žlutá, na konci lehce rozšířená, velmi vitální
okvětí tvaru dvojitého trojúh. prům. 90 mm je krém. žluté, dlouhá nálevkovitá korunka je sv.pinková
okvětní lístky tm. citrónově žluté s bílými žebry, pakorunka nálevkovitá, na konci rozšířená, zřasená
okvětní lístky široce vejčité, žluté, později měděně oranžové, pakorunka miskovitá, oranž.červená
citrónově žluté okvětí, cylindrická pakorunka je citrónová, později bílá se stříhaným zlatým lemem
okvětí 120 mm, bílé, vejčitého tvaru,pevné substance, pakorunka intenzívně červená, nařasená
okvětí průměru 118 mm je tmavě žluté, trubka je v tmavším odstínu a na konci rozšířená
okvětí tm. žlutě citrón.prům.90mm, okvětní lístky velmi široce vejčité, pakorunka válcovitá sytě růž.
okvětí prům.100 mm, lístky citrón.žluté široce vejčité, válcovitá pakorunka růžová na konci světlejší
bílé okvětí průměru 98 mm, růžová pakorunka s lilavě fialovým tónem, na konci krepovaná
květ 108 mm, okvětní lístky široce oválné, pakorunka miskovitá, žlutá s načervenale oranž. lemem
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COLONIAL TREASURE
COMPTON COURT
CONCERTINA
CONRAD WEISER
COOL EVENING
COOL FLAME
COPPERFIELD
CORAL CROWN
COSMO GIRL
COUNTERPOINT
CULMINATION
DAME BLANCHE
DANCING QUEEN
DAWN CALL
DAWN RUN
DECEMBER BRIDE
DECOY
DEFENCE CORPS
DELTA
DEWY ROSE
DOLLY MOLLINGER
DOTTIE'S DREAM
DOUBLE PEARL
DUSKY MAIDEN
EASTER BEAUTY
EDENDERRY
ELIŠKA
EMERALD EMPIRE
EMERALD GREEN
EMERALD STONE
EXCITEMENT
FELINE QUEEN
FIGARO
FIRE DRILL
FIRESTAR
FLAMINGO
FLYER
FORTISSIMO
FULFILLMENT
GABRIEL KLEIBERG
GALACTIC RING
GARDEN TREASURE
GAY SONG

3W-GWW
3Y-GYR
2W-P
1Y-Y
11W-P
2W-P
2Y-Y
2Y-O
11W-PPW
7W-Y
2W-P
1W-GWW
2W-P
2O-R
2O-R
11W-P
2W-R
1W-Y

Mitsch 1998
Duncan 1997
Mitsch 1984
Wm.Bender 1996
Mitsch 1991
Mitsch 1969
Havens 1977
Leenen
Nejedlo
Havens 2009
Mitsch 1982
van der Veek 2012
Duncan 2000
Duncan 2004
Duncan 1992
Havens 1993
Mitsch 1979
Duncan 2006
11b W-O/YW Leenen 1983
2W-WPP
Evans 1976
11b W-O/W Lefeber 1958
2Y/W-WPP Evans 2002
4W-Y
2P-P
Duncan 2001
4 W-P
van de Hulst 1998
1W-P
Duncan 2001
2W-P
Nejedlo
2W-GWW
Havens 1998
2W-GYW
Mitsch 2001
3W-GWW
Mitsch 2001
3W-YYO
Havens 2001
1Y-O
Duncan 2002
2W-PPW
Nejedlo
11aW-P
Mitsch 2006
2W-P
Havens 1994
11W-P
11Y-Y
Gerritsen 1978
2Y-O
Graaff 1964
2Y-P
Havens 2009
11a W-WWR Gerritsen 1973
2W-YPW
Nejedlo
2Y-Y
Duncan 2006
4W-W
Richardson 1968

1998
1999
1991
2002
1991
1969
1978
2005
2011
2010
1982
2000
2004
1992
1993
1981
2007

2002
2001
2010
1999
2002
2003
2003
2011
2006
1995

2009
2005
2007

okvětní lístky čistě bílé, průměru 100 mm, květ oválný, pakorunka diskovitá, zvlněná, zelené hrdlo
okvětí je tm.zlazožluté, korunka miskovitá se zeleným hrdlem, ve střední části tm.žlutá s červ.lemem
bílé okvětí s nádechem růž., pakorunka miskovitého tvaru je sytě růžově, zkadeřená a lemovaná
okv. jasně žluté prům. 98 mm, trubka u báze válcovitá, rozšiřující se v horní třetině, na konci zřas.
bílé okvětí, jemně růžová dělená pakorunka, výstavní kultivar
ploché, překrývající se bílé okvětí, středně velká zvlněná pakorunka je korálově červená
okvětí jantarově žluté, delší a lehce rozšířená trubk.pakorunka má bronzově žlutý odstín
okvětí je jasně žluté, pakorunka je pohárkovitá na konci rozšířená a silně zřasená
bílé okvětí, pastelově růžový kolár, výborná stavba a substance květů
okvětí nejprve žluté, postupně bílé, korunka miskovitá, zpočátku žlutá, pak máslově žlutá, zoubkov.
bílé okvětí průměru 115 mm s růž. probarvením, pakorunka lososově růžová, pěkný kontrast
okvětí trojúhelník.bílé, trubka válcovitá na konci rozšíř. a lehce zoubkovaná, bílá se zeleným hrdlem
okvětí 105 mm, tvaru dvojitého trojúhelníku, okv.lístky velmi široké, oválné, nálevkovitá pakorunka
okvětí oranžové, průměru 105 mm, pakorunka oranžově červená
okvětí průměru 105 mm je lehce stočené vzad, pakorunka miskovitá tmavě oranžově červená
bílé okvětí průměru 100 mm, tmavě pinková členěná pakorunka s levandulovým podtónem
bílé okvětí průměru 95 mm, tmavě růžově červená pakorunka, velmi efektní
květ průměru 115 mm, okvětní lístky bílé, u báze žluté, trubka válcovitá, tm.žlutá, na konci rozšířená
okvětí krémově bílé, motýlkovitá pakorunka je oranžová, žlutě a bíle melírovaná, unikátní sorta
okvětí průměru 95 mm, těžká substance, čistě vybarvený, ceněný
bílé okvětí, členěná pakorunka oranžová a bílá
okvětí krémově žluté, u báze bílé, pakorunka je růžová s tm. zoubkovanými okraji, exotická novinka
okvětí krémově bílé, petaloidy citrónově lososové
okvětí meruňkově pinkové průměru 107 mm, miskovitá pakorunka je tmavší
stříbrně bílé okvětí, průměru 100 mm, lososově růžové petaloidy, květ je velice plný
okvětí průměru 128 mm je tvaru dvojitého trojúh., mléčně bílé, trubka je válcovitá jasně měděně pink.
okvětí bílé, velká plochá skládaná korunka je intenzívně lososově růžová
květ velký,okvětí rovné, čistě bílé, pakorunka malá zvlněná, bílás velkým tmavě zeleným hrdlem
okvětí velké, čistě bílé, tvaru dvojitého trojúhelníku, pakorunka miskovitá s intenz.zeleným okem
okvětí bílé, pakorunka malá miskovitá, zvlněná, v hrdle zelená, pozdní odrůda
okvětní lístky lehce stočené zpět, čistě bílé, miskovitá pakorunka je žlutá, s červeně oranž.lemem
okvětí prům.100 mm tvaru dvojitého trojúhelníku, trubka válcovitá oranžová na konci s tm.odstínem
krémově bílé okvětí, jemně pastelově růžová plochá pakorunka na okrajích s bílým melírováním
okvětí bílé, triangulární, pakorunka členitá tmavě broskvově pinková
široké bílé okvětí, miskovitá pakorunka pinkově levandulová na okraji červeně pinková a zvlněná
bílé lehce navlněné okvětí, velmi zvlněná a široce členěná pakorunka obřího koláru je sytě růžová
květy průměru 100 mm zářivě zlatožluté barvy jsou maximálně zvlněné, že budí dojem plnokvětosti
žluté okvětí průměru 120 mm, oranžová pakorunka, impozantní květ
okvětí citrón.žluté prům.108 mm, korunka je nálevkovitá meruňk.pinková na konci rozšířená a zřas.
bílé okvětí průměru 90 mm, bíločervená členěná pakorunka, kulatá forma květu
okvětí bílé, velká plochá pakorunka je světle růžová v hrdle zelená a při okrajích intenz.tm.růžová
okvětí prům.110 mm je středně žluté, pakorunka tm. zlatožlutá malá válcovitá se zoubkov. okrajem
impozantní plnokvětý, pevná substance, při nakvétání střed segmentů žlutý, pak zcela bílý
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GLACIER SUNSET
GOLD REAAL
GOLDEN ECHO
GOLDEN GOAL
GOSSMOOR
GOUACHE
GRANVILLE BEAUTY
GREEK COLUMN
GROSVENOR
GWALIA
HAMMERED NUGGET
HARPSICHORD
HEARTBEAT
HUNGARIAN RHAPSODY
CHANSON
CHARBONNEAU
CHARLESTON
CHASSEUR
CHERRY GLOW
CHINGAH
ICE FOLLIES
INDIA
INDIAN MAID
INNER GLOW
INNY RIVER
JANET'S GOLD
JAUNO
JOY SYMPHONY
JUNIOR PROM
KABANI
KAKA POINT
KAYDEE
KEN´S FAVOURITE
KIM ROSE
KINGSLEIGH
KITTOCHTINNY
LA POINYA
LA SALLE
LADY ALICE
LADY DIANA
LAKE DISTRICT
LAMLASH
LANCASTER

2Y-P
4-Y-Y
7WWY-Y
2Y-Y
4Y-Y
2W-O
2W-P
1W-Y
4 W-P
2Y-O
11Y-P
11aY-P
11aW-R
11aW-P
1W-P
2W-WOO
2O-R
2W-P
3W-GWP
1Y-O
2W-W
2YYW-Y
7O-R
2W-P
1Y-Y
2Y-Y
1Y/WP-P
1W-P
4Y-R
9W-GYR
2W-P
6W-P
2W-P
2W-WPP
1Y-Y
1Y-Y
2O-O
11aY-P
7Y-Y
2W-W
2W-P
2Y-YPP
3W-GYO

Havens 2005
Hulst 2009
Brent Heath 2014
Duncan 2007
R.A.Scamp 2000
Leenen 2006
Mitsch 2003
Mitsch 1994
Duncan 1987
Jackson 2004
Nejedlo
Havens 2000
Mitsch 2003
Mitsch 1997
Duncan 1987
Havens 2003
Duncan 1983
Duncan 2004
Duncan 2006
Duncan 2002
K&M 1953
Leenen 2007
Pannill 1972
Duncan 2000
Kierman 1997
Watson 2009
Duncan 2006
Havens 2005
Havens 1994
R.A.Scamp 2000
Duncan 2009
Duncan 1984
Evans 1978
Nejedlo
Duncan 2006
Wm.Bender 2001
Jackson D.
Havens 2004
Havens 2002
Broadfields Daffodils

Duncan 2009
Duncan 2002
Ballydorn B.F.1977

2005 okvětí světle žluté, nálevkovitá pakorunka je středně pinková na konci silně zřasená
2008 okvětí tmavě zlatě žluté, střed ještě trošku tmavší, vynikající substance květů
krémově bílé okvětí, chromově žlutá pakorunka, 2-3 květy na stonku
2008 květ tvaru dvojitého trojúhelníku, okvětní lístky zlatě žluté, pakorunka tmavě zlatě žlutá, válcovitá
2000 květ průměru 97 mm, tmavě zlatožlutý, velice plný, pevné substance a výstavních parametrů
křídově bílé okvětí, skládaná téměř kolárovitá plochá pakorunka je svítivě oranž. se žlutým lemem
2003 okvětní lístky tvaru dvojitého trojúh., prům. 110 mm, oválné, červeně pink.nálevkovitá pakorunka
1994 bílé vejčité okvětí průměru 105 mm se žlutým halo na bázi, čistě středně žlutá trubka, pevná subst.
čistě bílé okvětí, segmenty tmavě růžové, velmi plný květ, jeden z nejhodnotnějších plnokvětých
okvětí zlatě žluté průměru 124 mm, triangulární, oranž.nálevkovitá pakorunka se zvlněným okrajem
2009 zlatě žluté okvětí, zvlněný kolár je zlatý s příměsí pinkové barvy, která mu dodává bronzový nádech
2003 okvětí sv.žluté prům. 75 mm, kulaté, kolár žlutý se zbarvuje broskv.pink. je žebrovaný a nařasený
2003 okvětní lístky bílé, široce oválné, vnitřní užší, bílé, pakorunka má 6 oranž.červených, zřas. segmentů
1997 mléčně bílé okvětí je z větší části překryto zvlněným, krisp. a skládaným tm. meruňk. pink.kolárem
1999 bílé okvětí průměru 102 mm je při bázi narůžovělé, dlouhá trubka je tm. pink., na konci zoubkovaná
2003 bílé okvětí průměru 85 mm, pakorunka dlouhá válcovitá je u báze bílá, dále jasně oranžová
meruňkově oranžové okvětí, červená pakorunka, odolnější vůči slunci
2004 květ průměru 105 mm, okvětní lístky mléčně bílé, nálevkovitá pakorunka světle nažloutle pinková
2007 okvětí čistě bílé průměru 110 mm, pakorunka v hrdle zelená, ve středu bílá a na konci třešň. červená
2003 okvětí tvaru dvojitého trojúh. prům.105 mm tm.žluté v bázi nazelenalé, trubka válcovitá jasně oranžová
velmi raný kultivar, bílý, široká plochá pakorunka, při nakvétání nažloutlá
2008 květ 105 mm, okv. lístky zeleně žluté, u báze bílé, pakorunka nálevkovitá, sv. žlutá s tm. lemem
okvětí průměru 76 mm je oranžové lehce pokroucené, korunka je nálevkovitá, 2-3 květy na stonku
2000 bílé okvětí prům.104 mm s růž. podtónem, miskovitá pakorunka je tmavá fialkově červeně pinková
1998 okvětí je tmavě zlatěžluté průměru 115 mm, trubka válcovitá je na konci lehce rozšířená
2010 okvětí tvaru dvojitého trojúhelníku je tmavě žluté, korunka nálevkovitá tmavší než okvětí
2007 prům.100 mm, okvětí stř. žluté s bílým středem a pink. bází, trubka nálevkovitá, na konci rozšířená
2005 bílé okvětí, válcovitá trubka je světle pinková u báze a tmavší na okraji
1995 jasně žluté okvětí prům.85 mm, žluté segmenty protkané oranž.červ. vnitřní segmenty, pozdní odrůda
2000 květ tvaru dvojitého trojúhelníku prům. 86 mm, okvětí oválné, široké, pakorunka diskovitá, pozdní
2009 bílé okvětí prům.118 mm s pinkovým přelivem, korunka je pohárkovitá pinkově růžová se sv.okrajem
1989 okvětí čistě bílé, pěkně překládané, zpětně stočené, pakorunka růžová na konci zvlněná, výstavní
bílé okvětí průměru 110 mm, tmavě růžová pakorunka, velmi efektní kultivar, výstavní
2006 čistě bílé okvětí, široce rozevřená pakorunka je růžová, později téměř bílá se zoubk. tm.růž.okrajem
2007 tmavě zlatě žlutý, okvětí průměru 105 mm, válcovitá trubka je na konci zoubkovaná, výstavní odrůda
2000 okvětí okrouhlé, žluté průměru 110 mm, okv. lístky oválné, trubka žlutá v tmavším tónu než okvětí
2008 okvětí průměru 130 mm je tvaru dvojitého trojúhelníku oranžové, pohárkovitá korunka je jasně oranž.
2004 okvětí tmavě citrónově žluté průměru 95 mm, členěná akorunka je pinkově žlutá
2004 okvětí i pakorunka je tmavě žlutá, jonquila se 2-3 květy na stonku
1988 okvětí je tvaru dvojitého trojúhelníku, korunka nálevkovitá, na konci rozšířená a nepatrně zoubkovaná
2009 okvětí tvaru dvojitého trojúh. prům. 122 mm, korunka velká nálevkovitá jasně pinková u báze světlejší
2003 květ průměru 125 mm, okvětní lístky oválné, rozprostřené a překládané, nálevkovitá pakorunka
okvětí zelenkavě bílé s tmavšími žebry, pampeliškově žlutá nařasená pakorunka je v hrdle zelená

50,20,15,20,20,15,18,25,15,50,60,15,400,20,30,15,13,35,25,30,8,30,12,13,20,40,40,18,15,15,40,13,7,15,17,17,40,35,15,40,35,30,13,-

LEMON HONEY
LEMON SPRINGS
LIBERATION
LIGHTNING FIRE
LILAC CHARMEUSE
LONGITUDE
LOTOSOVÝ KVĚT
LOUGH GOWNA
LOVE ME TENDER
MADISON
MAGELLAN
MAGIC CHARM
MAGIC STEP
MAGIC SUNSET
MAGICIAN
MANLY
MANUKA
MILESSIMO
MILLIE GALYON
MONAL
MONDRAGON
MONTROIG
MONZA
MOONCREST
MOUNTAIN BROOK
MUSETTA'S WALTZ
N.poeticus recurvus
NARRATIVE
OCEAN BLUE

2YYW-YYW

5Y-Y
2W-R
2O-R
1W- PPY
1Y-O
4W-P
1Y-Y
11W-P
4W-YOY
4Y-O
2W-R
2W-P
2Y-P
2W-R
4Y-YYO
4W-Y
11W(P)-PPP
2W-R
2Y-R
11aY-O
2W-YYP
4Y-R
11W-Y
2W-P
2Y-P
9W-GWR
2W-P
2W-P
ORANGE BLOSSOM SPECIAL 11Y-OOR
ORANGE CANDY
2Y-O
ORANGE CREME
2W-OOW
ORANGE FOCUS
1W-O
ORANGE ICE FOLLIES
2W-O
ORANGE SKY
1W-O
ORANGE SUPREME
2W-O
ORANGERY
11aW-OOY
ORANGEWOOD
2Y-O
OREGON ROSE
4W-P
OREGON SUNSET
2Y-P
OZONE
2W-W
PACIFIC GREEN
2W-GWW
PACIFIC RIM
2Y-YYR

Havens 1998
Havens 2010
Mitsch 2003
Galyon 2009
Nejedlo
Duncan 2007
Nejedlo
Kierman 1997
Nejedlo
Leenen 2004
Mitsch 1994
Mitch/Havens 2000
Havens 1996
Havens 2007
Mitsch 1979
Richardson 1972
Jackson D. 2004
Nejedlo
Dr.F.B.Galyon 1997
Mitsch 1976
Gerritsen 1973
Duncan 2009
Duncan 1986
Nejedlo
Havens 2006
Havens 2007

1998
2010
2003
2009
2009
2008
2009
1998
2011
1996
2001
1996
2007
1982

2011
1999

2009
2009
2006
2007

Duncan 2007
Duncan 1997
Nejedlo
Galyon 2009
Havens 2001
Havens 2010

2008
1998
2007
2009
2002
2011

Havens 2010
Havens 2001
Gerritsen 1957
Havens 2009
Havens 1995
Havens 2008
W.Gould,Jr.1992
Havens 1999
Misch 1994

2011
2002
2009
1995
2008
2005
2001
1994

okv. lístky široce vejčité, medově žluté s bílou bází, pakorunka žl., pak žlutohnědá s bílým okrajem
okvětí citrónově žluté mírně stočené vzad, pakorunka pohárkovitá sv. než okvětí, 3-4 květy na stonku
čistě bílé okvětí průměru 105 mm, pakorunka nálevkovitá, tmavě pinkově červená, hrdlo rozšířené
okvětí tm.měděné prům. 95 mm, okv.lístky oválné, pakorunka je miskovitá tm. oranžově červená
bílé okvětí, trubka pastel.růžová, na konci žlutá, vevnitř vybarvená do šeříkově růž. až lilavého tónu
květ tvaru dvojitého trojúh., okv. lístky žluté, trubka hladká, válcovitá, na konci rozřířená a zoubkov.
okv.lístky mléčně krémové, tupě špičaté, vnitřní segmenty intenzívně korál.pinkové s lososovou infuzí
okvětí je oválné, válcovitá trubka je na konci rozšířená a vroubkovaná
bílé okvětí, kolár prokládaný pastel.losos. růžový s bílým probarvením na krajkovaných okrajích
okvětí křídově bílé, petaloidy jantarově žluté, postupně se měnící do koňakového tónu, pozdní
okvětí jasně žluté, vnitřní segmenty mandarínkově oranžové, květ velký průměru 110 mm a plný
okvětí čistě bílé průměru 110 mm, pakorunka dlouhá, pinkově červená, na konci zvlněná
bílé okvětí je oválné, široké se slabě narůž. odstínem, miskovitá pakorunka je tmavě pinková
intenzívně citrónově žluté okvětí, dlouhá pinková válcovitá pakorunka je na okraji rozšířená a zvlněná
velké bílé okvětí, široká miskovitá pakorunka intenzivně červenooranžová, stále velmi drahý kult.
květ tónovaný ve více žlutých odstínech, oranžový nádech, velmi plný květ, robusní odrůda
okvětní lístky nažloutle bílé, široce oválné, vnitřní segmenty bílé, prokládané kratšími žlutými
bílé okvětí má lehký narůžovělý nádech, plošší kolár je méně proříznutý, růžově oranžový
čistě bílé okrouhlé okvětí, pakorunka růžově červená, zřasená, výstavní odrůda nejvyšší kvality
zlatě žluté okvětí, červenooranžová a zvlněná pakorunka, výborný kontrast, velice raná odrůda
žluté okvětí, oranžová členěná pakorunka
čistě bílé okvětí tvaru dvojitého trojúh.prům.125 mm, korunka miskovitá žlutá s pink.meruňk. okrajem
tmavě žluté okvětí, vnitřní segmenty červené, výstavní odrůda
bílé okvětí, kolár zvlněný citrónově žlutý je po okrajích jemně krispovaný
okvětí bílé, válcovitá pakorunka je pinková, na konci navlněná, výstavní odrůda
květ 100 mm, okv. lístky sv. citrón.žluté s přelivem pink., pakorunka válcovitá, pink.růžová, zřasená
bílé okvětí, pakorunka malá v hrdle zelená, ve středu bílá s červeným lemem, voní, velmi pozdní
květ prům.115 mm, vnitřní okv. lístky bílé, pakorunka miskovitá, lehce žebrovaná, korál.pinková
čistě bílé okvětí průměru 106 mm, korálově pinková pakorunka s tmavším okrajem
okvětí sytě žluté, kontrastní prokládaný kolár je sytě pomerančový, na okraji až rudě zbarvený
okvětí světle žluté prům. 102 mm, velká miskovitá korunka je máslově oranžová se světlejší pikotáží
okvětí bílé, oválné, pakorunka tmavě žlutohnědě oranžová s bílým lehce nařaseným lemem
okvětí prům. 100 mm je krém. žluté, postupně bílé, jasně oranž. dlouhá trubka je na konci rozšířená
krémově žluté okvětí, plochá okrouhlá světle pomerančová pakorunka
okvětí prům.100 mm je krém. žluté, postupně krém. bílé, trubka je nálevkovitá na konci zvlněná
bílé ploché okvětí, pakorunka velká žlutohnědě oranžová, na konci nálevkovitě rozšířená
krémové okvětí, růžově oranžový kolár se žlutým lemem, klasická, velmi pěkná sorta
žluté okvětí průměru 105 mm, dlouhá válcovitá korunka je oranžová, zvlněná na konci
okvětní petály bílé, lehce narůžovělé, vnitřní růžové, květy velmi plné, pevné substance
květ prům.110 mm, okvětní lístky světle citrón. žluté, pakorunka dlouhá nálevkovitá, meruňk.pinková
květ bílý prům.115 mm, okvětní lístky široce oválné, vnitřní užší, pakorunka menší pohárkovitá
okvětí bílé prům. 100 mm, miskovitá pakorunka v hrdle olivově zelená, dále pak bílá a lehce vroubkov.
okvětí jasně žluté, pakorunka rozevřená, relat. krátká, jasně žlutá, okraj zářivě oranžově červený

15,75,20,50,25,35,35,20,50,13,17,25,15,60,40,15,35,35,15,10,12,45,15,35,40,100,10,30,13,30,50,25,250,8,250,25,8,75,35,60,30,40,17,-

PALACE PINK
PALLAS ATHENE
PARABOLE
PARADISE VALLEY
PARK CREATION
PARK CHATEAU
PARK SUN
PARK TROPICAL
PARK UNIQUE
PASO DOBLE
PATHETIQUE
PAX ROMANA
PEACHY
PHOENIX
PINK BOMB
PINK FANTASY
PINK GLACIER
PINK GOLD ORIGIN
PINK CHAMPAGNE
PINK JAGUAR
PINK MAGNOLIA
PIPESTONE
PLAUDIT
PLAY FAIR
POMERANZA
PORTRAIT
PRAIRIE CITY
PRETTY IN YELLOW
PROVERBIAL PINK
QUASAR LIGHT
REFRAIN
RESISTASOL
RICK
RINGO
ROSADO
ROSE LAKE
ROSEAPPLE
RUBY ROMANCE
RUBY STAR
RUDDY DUCK
RUFFLED BEAUTY
RUŽOVÁ KRUPĚJ
SANCERRE

2W-P
4W-GYY
2W-O
11aW-P
7Y-Y
2Y-YYO
1Y-Y
7YYW-GWW
2W-P
2W-P
1W-P
1W-P
11W-P/O
4Y-P
2W-PPR
11W-WPP
11W-P
11Y-PPY
4W-YPP
1W-P
4W-P
2W-R
2W-P
4W–WWY
11a W-O
2W-P
7W-W
11a W-Y
2W-P
2W-P
2W-P
1Y-O
2W-GPP
2W-WWP
11a W-P
2W-P
2W-P
2W-PPR
2W-P
2O-O
11W-YYP
3W-GWP
11a W-Y

Duncan 2006
Nejedlo
Leenen 1999
Mitsch 2006
van der Veek 2009
van der Veek 2009
van der Veek 2009
van der Veek 2009
van der Veek 2009
Grotty
Havens 2008
Havens 2012
Nejedlo
Leenen 2008
Mitsch/Hav.1987
Nejedlo
Mitsch 1993
Nejedlo
Richardson 1972
Nejedlo
Nejedlo
Evans 1979
Jackson D. 2006
Leenen
Gerritsen 1973
Evans 1984
Havens 2008
Van E.Goohof 2000
Duncan 2006
Nejedlo
Mitch 1982
Duncan 2008
van der Salm 2009
Mitsch/Hav. 1986
Gerritsen 1986
Mitsch/Hav.2000
Havens 2012
Havens 1997
Havens 1997
Jarman
Nejedlo
Nejedlo
Gerritsen 1974

2007 okvětí čistě bílé průměru 115 mm, tmavě pinková pakorunka, výstavní odrůda
35,2009 středně velké a velmi plné květy, okvětí krémově bílé, petaloidy sytě zlaté
30,mimózově žluté okvětí, oranžová pakorunka je silně rýhovaná, členěná a řezaná, žlutě síťovaná
17,2006 okvětí bílé průměru 100 mm, členěná pakorunka je pinková, na konci silně nařasená
25,květ prům. 80 mm je hvězdicovitý, okvětní lístky oranž.žluté, nálevk. pakorunka je krátká, žebrovaná
15,2008 okvětí krém.žluté, pakorunka je trubkovitá, chromově žlutá, na konci rozšířená kadmiově oranžová
15,2008 okvětí sytě tmavě žluté, trubka stejné barvy se na konci rozšiřuje, okraje jsou zoubkované
15,2008 středně žluté okvětí, pakorunka je krém. v hrdle zelená, rychle se vybarvuje do křídově bílého odstínu
15,2008 pastelově žluté okvětí, pakorunka je trubkovitá pastel. broskvově růžová, na konci výrazně rozšířená
15,1999 okvětí křídově bílé, tříbarevná kalíškovitá pakorunka je bílá, v hrdle olivově zelená, na konci červená
13,2008 čistě bílé okvětí prům.100 mm, trubka 45 mm dlouhá, válcovitá čistě pink. na konci rozšířená a zřas.
100,2013 okvětní lístky široce oválné, slonovin.bílé, trubka válcovitá, pinková, na konci je tmavší a nařasená
300,2007 bílé okvětí, meruňk. růžový velmi zvlněný a členěný kolár s broskv. nádechem, v hrdle chromově žlutý 25,mimóz.žluté okvětí a vnitřní petály, broskv. pink.petaloidy jsou lehce bíle melírované, okraje tmavší
35,1987 široké bílé okvětí, velká zvlněná pakorunka pohárkovitého tvaru, tm.růžová s tmavším okrajem
20,2011 bílé okvětí, kolár je velmi zřasený, lososově růžový s jemným krajkováním
50,1993 čistě bílé okvětí průměru 90 mm, členěná světle růžová pakorunka je k okraji sytě růžová
12,2009 okvětí mimózově žluté, kolár pastelově pinkově lososový
30,velké bílé okvětí, růžové segmenty,žlutá báze, jeden z nejlepších plnokvětých v této barvě
15,2005 okvětí bílé, dlouhá trubka je sytě růžová, na konci rozšířená a zoubkovaná
15,2009 krémově bílé okvětí, později až mimózově krém.žluté, vnitřní petály jsou lasturově pinkové
30,bílé okvětí, malinově růžová dlouhá válcovitá pakorunka často přecházející do cihlově červené
13,okvětní lístky bělavě nažloutlé velmi oválné, pakorunka miskovitá,oranž.pinková na konci zoubkovaná 60,2013 plnokvětá odrůda,okvětí je čistě křídově bílé, petaloidy bílé s kontrastním chromově žlutým lemováním 50,měňavě bílé okvětí průměru 90 mm, pomerančová členěná pakorunka
10,okvětí čistě bílé průměru 110 mm, pakorunka je malinově růžová
15,2008 bílé okvětí prům. 65 mm, korunka pohárkovitá při otevírání citrón.žlutá pak bílá, 2-3 květy na stonku
60,okvětí zelenobílé až zeleně žluté průměru 70 mm, korunní petaloidy koláru žluté s tm.okrajem
15,2006 květ 111 mm, okv. lístky bílé, pakorunka žebrovaná, tm. pink. s příměsí šeříkově pink., okraj nařas.
35,2009 okvětí sněhově bílé, u báze pinkové, šálkovitá pakorunka je karmínově růžová, na okraji zoubkovaná
25,1983 okvětí široké, oválné, bílé, pakorunka růžová, efektní a perfektní výstavní kultivar
13,2008 květ prům. 103 mm, okv. lístky široce oválné, hladké, trubka válcovitá, žebrovaná, na konci rozšířená
35,okvětí bílé, pakorunka meruňkově pinková, později je miskovitá se zeleným hrdlem, okraj nařasený
30,bílé okvětí, na korunce výrazný pinkově růžový lem, velice působivá odrůda
10,okvětí slonovinově bílé, zvlněný kolár je oranžově pinkový s bronzově zelenou bází, pozdní odrůda
18,2001 květ tvaru dvojitého trojúh., prům.100 mm, okv. lístky široce vejčité, nálevk.pakorunka růž.pink.
20,2012 okvětí prům.100 mm, okvětní lístky bílé široce vejčité, nálevkovitá pakorunka tmavě červeně růžová
150,1998 okvětí bílé prům.105 mm, pohárkovitá levandul.růžová pakorunka, okraj tomat.červený, zkadeřený
25,1997 okvětí bílé okrouhlé prům.95 mm, červeně růž.široká plochá pakorunka trojúhelníkového tvaru
25,2009 okvětí průměru 108 mm, pakorunka trubkovitá tmavě oranžová tmavšího odstínu než okvětí
50,2006 okvětí bílé, velký prokládaný colár je je růžový, v hrdle zelený, na okrajích tmavě růž. meruňkový
20,2007 okvětí bílé, pakorunka růž. tónov., hrdlo je zeleně růž., střed pastel.šeřík.růž., okraj malinově růžový
20,slonovinově bílé okvětí průměru 110 mm, světle žlutá členěná pakorunka
8,-

SANDYCOVE
SATURNUS
SCENTED BREEZE
SERENA LODGE
SEROLA
SHINTO
SHRIKE
SIBERIAN PINK
SIGNET RING
SIGNOR
SINT VICTOR
SIRIUS
SKY WARRIOR
SKYFIRE
SLAVONIC DANCE
SNOWTIP
SOPRANO
SORBET
SPANISH FIESTA
SPINNING FIRE
SPRING BOUQUET
SPRING CORONATION
SPRING SUN
STAR DANCE
STONE MOUNTAIN
STRAWBERRY COCKTAIL
STRAWBERRY CREME
STRAWBERRY FIESTA

2Y-GWP
4W-P
2W-YYP
4W-Y
2Y-R
4Y-R
11a W-P
4W-P
3W-GWO
2Y-Y
1Y-Y
1YYW-YYY
4Y-P
2W-P/W
11aW-P
2Y-Y/W
2W-GPP
11bW-Y/OW

11aY-R
2 Y-R
2Y-P
2W-PPY
4Y-YRR
11W-YYP
4Y-P
2W-PPW
2W-P
11aW-P
STRAWBERRY MARGARITA 2W-PPW
STRAWBERRY SODA
2W-P
SUPER BOWL
2W-GYR
SUPREME EMPIRE
2W-P
SUREWIN
4W-R
SWEET SPRING
4W-O
TEMPERA
1W-O
TEQUILLA SUNRISE
2W-PPW
THRICE
11aW-P
TIBET
2W-W
TIRITOMBA
11aY-O
TOMMY´S WHITE
3W-GYO
TRANSMITTER
4Y-R
TREASURE VALLEY
2Y-YYP
TRI ANGELES
11aY-P

Duncan 1993
Leenen 2008
Duncan 1997
Duncan 1992
K.J.v.der Veek1986
Mitsch 1984
Mitsch 1991
Duncan 2009
Leenen 2005
K.J.v.der Veek
Leenen
Havens 2011
Mitsch 2000
Havens 2008
K.J.v.der Veek 2008
Duncan 1992
Leenen 1977
Havens 2000
Mitsch 1985
Havens 2007
Havens 2006
Leenen
Nejedlo
Havens 2012
Nejedlo
Havens 2001
Mitsch 2001
Duncan 2007
Mitsch 1986
Duncan 1996
Mitsch/Hav.1987
Jackson 1993
van der Hulst 1998
Havens 2008
Nejedlo
Mitsch 1994
Wilson 1942
Gerritsen 1974

1993
2008
2000
1992
2016
1990
1992
2010
2008
2008
2012
2000
2008
1994
2002
1996
2007
2006
2013
2010
2013
2006
2003
2002
1986
1997
1990

2008
2005
2002

2004
Richardson 1978
Havens 1993
Havens 2007

1993
2007

okvětí bílé, později krém.žluté prům. 98 mm, korunka miskovitá bílá, zelená u báze, korál.pink.lem
20,okvětí tm. chromově žluté s plným meruňk. pink. středem tvořeným velkými zvlněnými petaloidy
30,bílé okvětí prům.120 mm, dlouhá pohárkovitá pakorunka je světl. citrón., na konci broskv. korál.pink.
30,květ průměru 105 mm, okvětní a vnější segmenty mléčně bílé, vnitřní tmavě žluté
18,okvětí primulkově žluté, pakorunka oranžově červená
13,výrazně žluté až oranžové plné květy s tmavě oranžově červenými petaloidy
60,symetrické bílé okvětí, členěná oranžově růžová pakorunka je silně zvlněná
40,okvětí velké bílé, vnitřní segmenty sytě lososově růžové
18,okvětí prům. 105 mm je při nakvétání čistě bílé, později krémově žluté, miskovitá korunka
50,okvětí mléčně bílé až slonovin.krémové, kónická pakorunka je zlatě žlutá, na okrajích zoubkovaná
10,okvětí svítivě žluté, trubka nálevkovitá na konci rozšířená v tm.odstínu než okvětí, syn.SAINT VICTOR 18,sytě žluté okvětí s bílou v bázi, trubka tmavě žlutá na konci zpětně stočená a roztřepená
30,květ prům.102 mm, okvětní lístky a další petaloidy jasně žluté, vnitřní segmenty sv.růžové a zřasené 300,okvětí čistě bílé, široká pakorunka je silně překládaná,červeně pinková, na konci bíle melírovaná
30,květ prům. 95 mm, okvětí bílé, členěná 6 četná pakorunka je lehce žebrovaná se zřaseným okrajem
50,okvětí světlounce zelenkavě žluté, korunka velká miskovitá zelenavě žlutá se žlutobílými skvrnami
50,bílé okvětí průměru 105 mm, tm.červeně pink. pakorunka s lehce lilavě pinkovým odstínem
17,bílé okv. lístky jsou široce vejčité, prům.100 mm, papilon je blatouch. žlutý s oranž.střík. , bílý lem
13,květ prům.80 mm, okv. lístky žluté, oválné, stočené zpět, členěná pakorunka oranž.červená,zoubk.
35,čistě žluté okvětí, pakorunka trubkovitá, jasně oranžová je na konci rozšířená a navlněná
13,okvětí středně citrónově žluté, dlouhá pakorunka je tmavě broskvově pinková a na konci rozšířená
60,okvětí krémové až slonovinově bílé, pakorunka pinková s levandulovým přelivem, na konci jantarová
30,plnokv. odrůda, okvětní lístky a vnitřní segmenty zlatě žluté, proložené segmenty oranž. s červ. okraji
60,bílé okvětí, kolár velký prokládaný zlatě žlutý, velmi zvlněný s meruňkově pinkovou krajkou
40,okvětní lístky a vnitřní segmenty středně žluté, jsou prostoupené nařas.tm.broskvově pink. segmenty
250,čistě bílé okvětí, velmi plochá pakorunka je růžově tónovaná, na okrajích tmavší, až losos. růžová
20,okv. lístky široce oválné, bílé s růž.podtónem, prům. 100 mm, široká disk.žebrovaná pakorunka
30,okvětí tvaru dvojitého trojúh., široké 95 mm, bílé, ploché, pakorunka měďnatě růžová, silně zřasená
30,smetanově bílé okvětí, jahodově růžová pakorunka s tmavším okrajem a tenkou bílou pikotáží
25,čistě bílé okvětí, pinkově růžová zvlněná pakorunka
15,bílé okvětí prům. 92 mm, citrón.žlutá široká miskovitá pakorunka s intenz.pink.červeným lemem
15,čistě bílé okvětí silně stočené dozadu, velká tmavě červeně pinková pakorunka
13,okvětí zelenavě bílé, průměru až 15 cm, okvětní lístky oválné, vnitřní kratší segmenty jsou červené
20,květ průměru 110 mm, několikařadé okvětí je zelenožluté se žlutěoranžovými segmenty
25,okvětí prům.100 mm, okvětní lístky krém.bílé široce vejčité, trubka nálevkovitá krém. oranžová
100,čistě bílé okvětí, okv. lístky široce oválné, pakorunka je sytě růžová, při okrajích zvlněná a melírov.
20,čistě bílé okvětí průměru 80 mm, členěná pakorunka je růžově pinková, výstavní odrůda
30,květ je při otevření mimózově žlutý, později čistě bílý, robusní rostlina
10,okvětí průměru 90 mm,žlutooranžový kolár, jeden z nejlepších v této barvě, dobrý kontrast
12,velké okvětí je lžícovité, pakorunka je žlutá se zeleným hrdlem a svítivě červeným lemem
10,okvětí žluté, prům. 95 mm s červenými segmenty
13,tm.citrón.okvětí prům. 90 mm, velká nálevkovitě uspořádaná pakorunka s červeně pink. okrajem
25,okvětí světlounce citrónové průměru 77 mm, členěná pakorunka je jasně pinková
50,-

TRIGONOMETRY
TROPIC ISLE
TROPIC PARADISE
TROPICAL SUNSET
UNCHANGED MELODY
UNIQUE
UNIVERSAL CHARM
UNKNOWN POET
VATICAAN
VERGER
VERMONT HILLS
VERSION
VIRGINIA SUNRISE
WALK OF FAME
WALTZ
WANNABE
WAVE
WINTER EVENING
YELLOW CHEERFULNESS
ZEKIAH
ZUNI

11W-P
4W-P
2W-P
1W-O
2W-PYY
4W-Y
2YYW-W
9W-GYR
1W-Y
9W-YR
2W-GWW
1W-P
2W-O
1Y-Y
11aW-P
4W-YYP
4W-Y/W
2 W-P
4Y-Y
1YYW-WWY
2Y-R

Mitsch 1995
Mitsch 1975
Mitsch 2004
Leenen 2006
Havens 2007
Richardson 1961
Havens 2010
Havens 2001
Grulleman´s 1988
P.van Deursen 1930
Havens 2006
Duncan 2006
Leenen 2004
Dignum J. 2000
Jackson 1997
Havens 1997
Eqqing Bros 1937
R.A.Scamp 2001
Mitsch 1998

1995 bílé vejčité okvětí průměru 105 mm, pakorunka smetanově růžová, zvlněná, kolár
1976 bílé okvětí, květ plný, ve středu lososově růžový a slonovinový, průměru 90 mm
2004 bílé okvětí, velká jasně pinková pakorunka
květ prům. 110 mm, okvětní lístky zelenavě bílé, pakorunka válcovitá, žlutě oranžová, k ústí žebrov.
2007 květ 105 mm, okvětí slonovin.bílé, nálevkovitá pakorunka je meruňk. pink., dále pak jantarově žlutá
krásný plnokvětý kultivar s pěknou stavbou, květ velikosti 105 mm
2011 okvětí citrón.žluté u báze bílé lehce stočené dozadu, pakorunka miskovitá žlutohnědá, postupně bílá
2002 okvětí široce okrouhlé, bílé, diskovitá pakorunka žlutá s intenz.zeleným okem a červeným lemem
obrovský květ, až 15 cm v průměru, vysoké substance, rovné bílé okvětí, trubka žlutá, výstavní
okvětí bílé, pakorunka je kalíškovitá, zlatožlutá s oranž. lemem, ale bez typického zeleného oka
2006 okvětí bílé, poměrně malá pohárkovitá pakorunka je v hrdle tmavě zelená, dále pak bílá
2009 okvětí čistě bílé prům.120 mm tvaru dvojitého trojúh., trubka válcovitá pinková na konci rozšířená
krém.bílé okvětí, pakorunka oranž. růž., silně členěná k bázi, silné substance a zvlnění, syn.Honkey
okvětí i trubka jsou sytě žluté, květy mají výstavní proporce
1999 mléčně bílé okvětí, velký a ploše rozprostřený, zvlněný kolár je pastelově lososově růžový
2000 bílé okvětí, středové segmenty téměř do poloviny žluté, konce pastelově růžové, plný květ
2004 okvětí mléčně bílé, prohnuté, dlouhá žlutá trubka je vyplněna bílými a žlutými petaloidy
1997 bílé okvětí, pakorunka je lehce zvlněná, čistě pinková, elegantní květ
čistě žlutá, plnokvětá mutace odrůdy Cheerfulness, vícekvětý
2001 okvětí zlatožluté,u báze bílé, bílá trubka se zlatožlutohnědým tónem je na konci rozšíř.a krepovaná
1976 okvětí zlatožluté, pakorunka oranžově červená

25,15,30,25,50,10,100,30,10,20,30,35,10,13,15,35,15,12,10,15,10,-

