Vysvětlivky k popisu odrůd
V popisů narcisů je uváděn název odrůdy, šlechtitel a rok registrace odrůdy, rok introdukce
(což je rok uvedení odrůdy na trh, pokud je znám), dále číselný a písemný kód odrůdy,
následuje stručný popis a cena u odrůd, které jsou v letošním roce nabízeny v rámci přebytků.

Systém členění narcisů podle mezinárodního kódu
Narcisy jsou členěny celkem do 13 skupin
1. skupina - narcisy s trubkou
trubka je stejně dlouhá nebo delší než okvětní lístky
2. skupina – narcisy s velkou pakorunkou
pakorunka je delší než 1/3 délky okvětních lístků, tato skupina narcisů je nejpočetnější
3. skupina – narcisy s malou pakorunkou
pakorunka je kratší než 1/3 délky okvětních lístků
4. skupina – narcisy plnokvěté
květ narcisů je tvořen vnějšími okvětními lístky a vnitřními vícečetnými ( segmenty ), které
vytvářejí plnokvětou formu různé hustoty, do této skupiny patří i narcisy s plnými trubkami
nebo pakorunkami
5. skupina – Triandrus narcisy
jsou to hybridy Narcissus triandrus u nichž jsou zřejmé znaky původních druhů, jsou
vícekvěté
6. skupina – Cyclamineus narcisy
jsou to hybridy Narcissus cyclamineus , které si zachovaly charakteristiky původních druhů,
mají vždy více či méně stočené okvětní lístky vzad
7. skupina – Jonquilla narcisy
odrůdy z křížení s Narcissus jonquilla, které si zachovaly typické znaky původního druhu,
často jsou vícekvěté a příjemně voní
8. skupina – Tazetta narcisy
mnohokvěté narcisy, pocházející z křížení odrůd nebo druhů s Narcissus Tazetta, jsou
pozdnější v květu a příjemně voní
9. skupina – Poeticus narcisy
odrůdy narcisů s typickými znaky Narcissus poeticus, jsou vždy jednokvěté, pozdní v květu a
příjemně voní
10. skupina – Bulbocodium narcisy
patří sem všechny narcisy vyšlechtěné z původního Narcissus bulbocodium
11. skupina – narcisy s členěnou pakorunkou

patří sem narcisy se širokými rozloženými pakorunkami, členěnými do 6 základních částí
min. do 1/3 délky pakorunky – mohou být přisedlé tzv. collary (límcovité), nebo papillon
(motýlokvěté - zvlněné, postavené k semeníku) nebo též curl. Patří co nejmladší skupiny
narcisů..
12. skupina – ostatní druhy narcisů
patří sem odrůdy, které nelze zařadit do žádné z prvních 11 skupin narcisů
13. skupina – původní druhy narcisů
všechny původní druhy, které se vyskytují v přírodě
Označování okvětních lístků, trubek, pakorunek je prováděno velkými písmeny:
W ( white )
G ( green )
Y ( yellow )
P ( pink )
O ( orange)
R ( red )

bílá, bělavá, smetanová
zelená
žlutá
pinkově růžová ( karafiátová )
oranžová
červená

První číslo udává skupinu narcisu (celkem 13 skupin), následuje písmenný kód popisující
vnější okvětní lístky ( mohou být až 3 kódy ) a kód popisující vnitřní okvětní lístky – např.
odrůda AMBER CASTLE má kód 2 YYW – WYY - číslo 2 značí, že se jedná o narcis
s velkou pakorunkou, který má okvětní lístky od okraje žluté s bílým u základu, pakorunka je
velká, od hrdla bílá a následuje žlutá.
Návod na pěstování narcisů zpracovávám a po dokončení bude rovněž na mých stránkách
umístěn a poskytnut ke stažení.

