TULIPÁNY 2017
( Ing. Zdeněk Krupka, Malotická 1646, 190 16 Praha 9 )

I. RANĚ KVETOUCÍ
1. Jednoduché rané
AAFKE (Zandvoort 1993) – sytě růžový s chryzantémově purpurovým přelivem, listy temně zelené, výška 30 cm
BEAUTY QUEEN (A.L.van Bentem & Sons 1979) – losos. růž., vnitřek šarlatový, mutace z Apricot Beauty, cena 8,- Kč
COULEUR CARDINAL ( 1845 ) - tmavě červený z vnějšku s fialovým ojíněním
PLAMENY (Jiránek 1960) – chryzantémově karmínový se širším citrónově žlutým lemem, výška 25 cm

2. Plné rané
PEACH BLOSSOM (1890) – na hřbetě skoro bílý, na okraji světle růžový

cena 8,- Kč

II. STŘEDNĚ RANĚ KVETOUCÍ
3. Triumph
ABU HASSAN (Be. 1976) – tmavě kaštanově červený se žlutým kontrastním lemem, efektní, výška 50 cm
ATTILA (G.van der Mey´s & Sons 1945) – světle purpurově fialový, výška 50 cm
EMMY PEECK (Hyb.1949) - hřbet magnóliově purpurový na okrajích světle magentově růžový, výška 50 cm
FULL HOUSE (A.Snoek-Begon 2002) - sytě červené květy se širokým bílým lemem jsou nádherného tvaru po odrůdě
Len van der Mark, výška 25 cm
FURAND (I.V.T. 1996) - květy jasně červené s bílým lemem, výška 50 cm, pěkná novinka
GAVOTA (Václavík 1995) – purpurově fialový se silným krémově žlutým lemem, výška 50 cm cena 10,- Kč
GERRIT DE JONGH ( VBB 2001) – zařazena do skupiny DH, ale se znakem viridiflory hybr. t.j. silným tmavě zeleným
žebrem květů, okraje květů rudě červené, bílý středový pruh, vázovitý tvar květů, výška 35 cm
GOLDEN MELODY (P.Hermans 1961) – máslově žlutý, výška 55 cm
JACKPOT (A.Snoek-Begon 1998) - purpurově fialový, květ velký, vejčitý s bílými lemy petálů, výška 50 cm, naprostá
novinka cena 9,- Kč
KEES NELIS (H.´t Mannetje 1951) – červený se širokým žlutým lemem, výrazná kombinace, výška 45 cm
LEEN DREAM (Y.C.de Jong 2004) – purpurově růžový s bíložlutým okrajem, žlutá báze, výška 40 cm, mutace odrůdy
Leen van der Mark
LEO VISSER (P.J.Nijssen, Boots 1992) - zářivě rubínově červený se slonovinově bílým lemem, výška 50 cm, cena 9,- Kč
LIBERSTAR (Sneekes 1999) – karmínově růžový s bílou bází, sice typ picture, ale je zařazen do skupiny triumf,
mutant odrůdy Blenda, cena 12,- Kč
LUCKY STRIKE (P.&J.W.Mantel 1954) – sytě červený s úzkým krémově bílým okrajem, výška 55 cm
MATA HARI (Tulip Flower B.V. 1996) - krémově bílé květy jsou bohatě ostružinově probarvené, žíhané a stříkané, výška
55 cm, novinka
cena 10,- Kč
NEW DESIGN (Jac. Tol 1974) - světle pinkově bílý, pinkově bíle panašované listy, výška 50 cm
OSLO (Van.Zanten Bros.1962) - karmínově červený, vnitřek krvavě červený, výška 40 cm
PAUL SCHERER (Vertuco B.V. 2000) - oválné květy jsou sametově černé, nejčernější tulipán na trhu, výška 45 cm,
cena 9,- Kč
PROFESSOR BARNARD (Ko&M 1969) - hřbet rybíz.červený, okraj krvavě červený se žlutým lemem
REMS FAVOURITE (Vertuco B.V. 2000) - oválné a mírně zašpičatělé květy jsou krémové s jemnou růžovou infúzí a
kontrastními majolikově fialovými plameny, unikátní novinka, cena 12,- Kč
WHITE LIBERSTAR - mutace odrůdy Liberstar s čistě bílými květy, cena 10,- Kč
YELLOW CROWN (Groot P.2003) - žluté květy typu Picture, mutace odrůdy Cream Perfection, výška 50 cm
cena 12,- Kč
YOKO‘S DREAM ( Fa.H.Ootes 1997 ) - zašpičatělé květy jsou protáhlé, blatouchově žluté s výraznými tečkovanými,
karmínově červenými plameny, výška 35 cm
815/82 ( novošlechtění Průhonice ) - růžový

4. Darwin – hybridy
ACROPOLIS (I.V.T.,J.& C.Reus 1986) – sytě růžově červený, výška 60 cm, vynikající
AMERICAN DREAM (Van Eeden Goohof B.V. 1999 ) - mimózově žluté květy mají kontrastní krvavě červený lem
petálů, výška 55 cm, novinka cena 9,- Kč
APELDOORN (Lef.. 1951) – orientálně červený, černý terč se žlutým prstencem, výška 55 cm
BIG CHIEF ( Frijlink 1959) - hřbet magentově růžový, na okraji mandarínkově červený, bělavé líčko, výška 60 cm
DAYDREAM (J.N.M.van Eeden 1980) – zlatožlutý základ s meruňkově oranžovým probarvením, výška 55 cm
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DESIGN IMPRESSION (World Flower B.V. 2000) - magnóliově růž. s lehce žíhanými okraji a barevnými žebry, listy
žlutě panašované
ERIC HOFSJÖ (Tub. 1957) – třešňově červený s úzkým žlutým lemem, krásný, výška 55 cm cena 8,- Kč
EXOTIC BIRD (J.Ruiter & Sons 1986) - signálně červený, květ jako u bramboříku, rarita, výška 45 cm
FORGOTTEN DREAMS (Ko&M 1968) - kaméliově růžový, jasně žlutý lem, nádherný, výška 55 cm
GOLDEN APELDOORN (Gorter & Overdevest 1960) – zlatožlutý, báze s tmavým terčem, výška 55 cm
GOLDEN OXFORD (Ove. 1959) - žlutý, nepatrně načervenalý okraj, výška 55 cm
GUNTA (Rukschan) - žlutý s červeným žíháním, výška 50 cm
OLYMPIC GOLD (E.van der Schoot 1962) - tmavě máslově žlutý s občasnými červenými čárkami, výška 55 cm
OXFORD (Lef. 1945) – jasně červený, báze sírově žlutá, výška 55 cm
PINK IMPRESSION (I.V.T., Van der Wereld 1979) - císařsky růž., k okraji garnátově červený, krásný, výška 55 cm
RED IMPRESSION (Van der Wereld 1994) - delfsky růžový a turecky červený, výška 55 cm
SALMON IMPRESSION (World Flower 2000) - lososově růžový, něžný odstín, výška 55 cm
SPRING SONG (J.H.Veldhuizen van Zanten 1946) - kardinálsky červený na okraji krvavě červený
WORLD PEACE (World Flower BV 2008) - temně červený, zlatý kontrastní lem, novinka, výška 50 cm

5. Jednoduché pozdní
BIG BROTHER (Van Eeden Goohof B.V. 2002 ) - lososově oranžový, květy silné substance, odolné vůči nepřízni počasí,
výška 75 cm, mutace odrůdy Temple of Beauty
cena 10 Kč
BLUSHING BEAUTY (Lef. 1983) – růžově oranžový se žlutým lemem, super, výška 80 cm, cena 10 Kč
BLUSHING GIRL (Vitauts Skuja 1997)- máslově žlutý, tenký červený lem, lehounké růžové líčko, výška 70 cm
BLUSHING LADY (Lef., J.N.M.van Eeden 1991) – delfsky růžový, báriově žlutý lem, výška 75 cm,
COLOR SPECTACLE ( Visser Czn 1990) - kanárkově žlutý s kardinálsky červenými plameny, vícekvětý cena 8,- Kč
EL NINO – proměnlivě vybarvené protáhlé květy, jsou směsí barev žluté a zlaté s lososovou a růžovou, výška
květních stvolů 80 cm cena 10,- Kč
GENERAL PATTON (M.vanWaveren & Sons 1956) – tmavě šeříkový, výška 60 cm
HOCUS POCUS (Lef. 1983) - žlutý na okvětních lístcích jaspisově červená kresba, super, výška 80 cm cena 10,-Kč
PERESTROYKA (LeLi 1990) – šarlatový s přechodem do starorůžova s kadmiově oranžovým lemem , cena 10 Kč
PICTURE (G.Baltus 1949) – tavolníkově růžový, zprohýbané okvětní lístky, tulipánová rarita cena 12,- Kč
TEMPLE´S FAVOURITE (Lef. 1984) – karmínově růžový, řeřichově červený okraj, výška 75 cm, cena 10 Kč

6. Liliokvěté
BALLADE (Niw.1953) - hřbet světle šeříkově purpurový s přechodem do tmavšího odstínu, bílý lem
BALLADE DREAM (Hollander & Son 1994) - purpurově červený s kanárkově žlutým lemem, výška 40 cm, syn. Sonnet
BURGUNDY (Grullemans & Sons 1957) - na hřbetě švestkově purpurový, na okraji královský purpur
CHINA PINK (MoNi. 1944) – fialově růžový, bílá báze, výška 45 cm
LYRA (Omasta 1970) – čistě bílý, pololiliokvětý, výška 55 cm
MACARENA (C.N.Verbruggen, Den Helder 1999) – krémově bílý základ, žlutý přeliv, hřbet oranžově žlutý, mutace
odrůdy Marilyn, výška 65 cm
MAYTIME (MoNi. 1942) – vínově červený, na okraji světle magnóliově purpurový, žlutá báze, výška 50 cm
PURPLE DREAM – ametystově fialový, výška 50 cm, novinka

III. POZDNĚ KVETOUCÍ
7. Crispy
FRINGED APELDOORN (L.P.Looyestein & Sons 1971) – červený, zoubkované okraje, výška 55 cm, cena 7,- Kč
FRINGED ELEGANCE (J.C.Van Reisen,Breed 1974) – primulkově žlutý, slabě růžově tečkovaný, výška je 60 cm,
cena 8,- Kč

11. Plné pozdní, včetně pivoňkovitých
ALLEGRETTO (Be. 1963) – zářivě červený se žlutým lemem, výška 35 cm
ANGELIQUE (Lef. 1959) – světlounce pinkový se světlejšími a tmavšími odstíny, výška 45 cm
ANTRACIET (A.Snoek-Begon 1998) – velmi tm. rudé květy mají samet. nádech a jsou téměř černé, výška 50 cm
HORIZON (Vertuco B.V. 1999) - krvavě červený se širokým čistě bílým lemem, plnokvětá novinka, cena 10,- Kč
MIRANDA (J.A.van Gent & Sons, C.A.Verdegaal 1981) – zářivě červený, velký a plný květ, výška 55 cm
PORTHOS - cihlově červený, nažloutlý lem, výška 55 cm
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IV. BOTANICKÉ
12. T. kaufmanniana
SOLANUS (Tub.1942) – rozinkově červený se žlutým lemem, výška 30 cm
STRESA (Tub.1942) – červený se žlutým lemem, krásný, výška 25 cm

13. T. fosteriana
ORANGE MASTER (K.van Egmond & Sons, J.Kol 1968) – begóniově růžový na světle oranžové, výška 40 cm
PINKEEN (Tub.1945) - starorůžový na červeném podkladě, žlutá báze, výška 40 cm
PIRAND (H.Vreeburg & Zn.1997) – karmínově červeně růžový s krémovým okrajem, výška 30 cm
PURISSIMA (Tub.1943) – světle žlutý na okraji krémově bílý, syn. White Emperor, výška 40 cm
YELLOW PURISSIMA (J.N.M.van Eeden 1980) – bariově žlutý s kanárkově žlutým okrajem, výška 45 cm

14. T.greigi
CORSAGE (Hyb.1960) – porcelánově růžový, tence žlutě lemovaný a stříkaný, výška 30 cm
EASTER SURPRISE (Hyb.1965) – tmavě citrónově žlutý na konci oranžový, výška 40 cm
GERMAN FLAG (D.W.Lefeber 2003) – sytě zlutý s červenými plameny, báze květu černá, výška 20 cm
LADY DIANA - karmínově červený s mimózově žlutým lemem, květy štíhle elegantní, cena 10,- Kč
LOVELY SURPRISE (Lef. 1965) – červený s variabilním zlatožlutým síťovaným lemem, výška 50 cm
ORANGE TORONTO (W.A.M.Pennings 1987) – měsíčkově oranžový, okraj řeřichově červený, 35 cm
ORIENTAL BEAUTY (Hyb.1952) – karmínově červený, vnitřek rumělkově červený, tm. hnědá báze, výška 30 cm
ORIENTAL SPLENDOUR (Lef. 1961) – citrónově žlutý s karmínově červeným hřbetem, výška 50 cm
PRIMA DONNA (Hyb.1961) – hřbet světle orientálně červený, okraj rumělkový, tmavě hnědá báze, výška 30 cm
PROFESSOR DE MOSSERI - petrklíčově žlutý s červenými plameny, výška 30 cm
QUEBEC ( P.&M.van der Poel 1991) - šarlatově červený se zelenkavým lemem, výška 35 cm
RAMIRA – červený
RED RIDING HOOD ( Hyb. 1953) – karmínově červený, vnitřek šarlatový, velmi nízký, pěkný
SUN DANCE (Hyb.1962) – rumělkově červený, šafránově žlutý lem, výška 30 cm
SUNSET SERENADE - růžově oranžový se světlým lemem, skvělá novinka z Lotyšska cena 12 Kč
TSCHAIKOVSKY (Lef. 1963) – na hřbetě červené plameny, okraje zlato žluté, krásný, výška 45 cm, cena 12 Kč
WHISKEY (Hop. 1967) – signálně červený, okraj primulkově žlutý, vnitřek primulkově žlutý, výška 30 cm

15. Ostatní botanické druhy a jejich variety
praestans FUSILIER (Jac.B.Roozen) – oranžově šarlatový, vícekvětý, výška 35 cm,

cena 10,- Kč

V předloženém seznamu jsou uvedeny všechny odrůdy tulipánů, které pěstuji.
Některé odrůdy mám k dispozici v omezeném množství – tyto nezasílám, v seznamu jsou označeny symbolem (*).

Zkratky šlechtitelů použité v seznamu:
Ko&M
Hyb.
LeLi
Lef.
Tub.
Seg.
Ni.
Niw.
VBB

- Konijnenburg & Mark, Ltd.
- C.V.Hybrida
- D.W.Lefeber,W.van Lierop& Sons
- D.W.Lefeber & Co
- Tubergen
- Segers, Bros.
- C. Nieuwenhuis
- Nieuwenhuis Bros
-Van Bentem Bluefields

Ove.
Be.
HeVer.
BeBo
Hop.
MoNi.
RoPe
Zre
HBM

- A.Overdevest Gz
- J.F.van den Berg & Sons
- P.Heemskerk, C.A. Verdegaal
- J.F.van den Berg & Sons, J.A.Borst
- P.Hopman & Sons
- de Mol & A.H.Nieuwenhuis
- C.Roet, W.A.M. Pennings
- C.J.Zonneveld & Sons and W.B. & Th. Reus
-Holland BolRoy Market BV

Tulipány jsou rozděleny celkem do 15 skupin:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jednoduché rané
Plné rané ( nízké)
Triumph
Darwin hybridy
Jednoduché pozdní
Liliokvěté
Crispy ( třepenité)
Viridiflory

- rané a nízké, ideální na obruby, výška květů cca 30 cm
- stejná vlastnost a použití
- kvetou na konci dubna, výborné k řezu, výška květů okolo 50 cm
- kvetou na přelomu dubna/května, především na výsadbu, květy okolo 60 cm
- kvetou v polovině května, vhodné na řez, většinou vysoké 60 – 70 cm
- kvetou na přelomu dubna/května, výborné na řez, výška cca 50 cm
- výborné na řez, velmi žádaná skupina, kvetou velmi pozdě, výška cca 55 cm
- málo pěstované, jsou zvláštností na záhonu
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9. Rembrandtovy
- v ČR se nepěstují pro obtížné rozlišení od virózních rostlin
10. Papouškovité
- nevhodné k řezu, pouze na záhonech, výška cca 50 – 60 cm
11. Plnokvěté pozdní
- na výsadbu i řez, výška většinou 50 cm
12. Kaufmanniana
- jsou velmi rané a nízké, okolo 20 cm
13. Fosteriana
- jsou většinou vyšší 40 – 50 cm a středně rané
14. Greigii
- efektní listy zdobené žíháním, krásné a působivé květy, výškově různé
15. Ostatní botanické druhy a jejich variety – velmi nízké rostliny, vhodné do skalek

Dodací a cenové podmínky:
•

Zásilky jsou odesílány v pořadí došlých objednávek na dobírku od srpna do poloviny října. Některé odrůdy jsou
k dispozici jen v malém množství, proto, prosím, objednávejte včas. Doporučuji případně uvést i náhradní odrůdy.

•

Základní cena květuschopných cibulí tulipánů ( velikost 10/11 – průměr cibule nad 3 cm ) činí:
- u tulipánů skupin č.1 až 6, 11
7 Kč
- u tulipánů skupin č.7, 8, 12 až 14
8 Kč
- u tulipánů skupiny č. 15
3 Kč,
pokud není uvedena v textu u jednotlivých rostlin cena jiná ( nižší nebo vyšší než cena základní).

Těším se na případnou objednávku a jsem s pozdravem
Ing. Zdeněk Krupka
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