
 
 

Lökförsäljning den 4 oktober 2017 

 LÖKLISTA Ant i 
påse 

Pris   

 Botaniska tulpaner   

1 clusiana 
chrysantha 
Tubergens 
Gem  

 
 
 
 
Rekommende-
ras av leveran-
tören 

10 20 

 

Underbar liten 
tulpan, höjd 25 
cm. Blommar i 
april. 
 
 

      

2 Honky Tonk 
 
 
Rekommen-
deras särskilt 
av leverantö-
ren! 

10 20 

 

Läcker gul färg 
med en flott 
blomsterform.  
 
 
April, 15-20 
cm 

 Liljeblommande   

3 Ballerina 
 
 
AGM-belö-
nad 
 

10 30  Väldoftande 
orange sort 
med svagt ci-
trongula flam-
mor. 
 
En underbar 
sammansätt-
ning skapas 
med Queen of 
Night och en 
orange botten-
plantering. 
 
 
 
 
April-maj,  
50 cm. 



4 Tres Chic 10 35 

 

Snövit med en  
glimt av rosa i 
slutet av blom-
ningen på de 
utvändiga 
kronbladen. 
 
Blommar på 
korta stjälkar. 
 
 Ett tips kan 
vara att, som 
bottenplante-
ring ha 
penséer i en 
mycket blek 
färg av rosa. 
 
 
 
April sent, maj 
tidigt. 
 
Höjd 45 cm. 

 Enkla, sena   

5 Queen of 
Night 

10 25 

 

Senblom-
mande, nästan 
svart tulpan 
som gör sig 
bra i rabatten 
men även är 
fin och hållbar 
som snitt-
blomma.  
 
Se även under 
nr 3, Ballerina. 
 
Höjd ca 50 
cm.  

 Greigii-tulpaner   

6 Tarafa 
 

10 25 

 

Greigii-tulpa-
ner blommar 
sist av de bo-
taniska tulpa-
nerna.  
 
Tarafa har en 
mycket speci-
ell teckning i 
rosa-lila med 
gul kant. In-
vändigt är den 
helt gul. 
 
April, 30 cm 



 Triumph   

7 Request 
 
 
 
 
Rekommen-
deras av le-
verantören! 

10 40 

 

Unik blomfärg! 
Denna under-
bara brons-
orange tulpan 
har en laxrosa 
till violettrosa 
flamma som 
ger den en 
ovanlig färg-
kombination. 
 
De spetsiga 
kronbladen ger 
ytterligare ele-
gansen till 
denna attrak-
tiva tulpan. 
 
Höjd 45 cm, 
april. 

      

8 Gavota 
 
 
AGM-belö-
nad! 

10 30 

 

En mycket 
ovanliga tul-
pan. Dess 
spetsiga kron-
blad är purpur-
röda, öppna 
för att visa 
breda gula 
ränder runt 
kanten. Blom-
mar länge. 
 
45 cm, slutet 
av april-början 
maj. 

      

9 Vanilla 
Cream 
 
 
En av leve-
rantörens 
specialiteter! 

10 40 

  

Observera de 
mörka stjäl-
karna!  
 
En stark och 
vacker tulpan. 
Bladen har 
nerver/ränder i 
lila och brunt. 
De mörka 
stjälkarna står 
i fin kontrast 
mot de stora 
gräddfärgade 
blommorna. 
 
 
April, 45 cm 

http://www.gardenimport.com/spblvl3.php?lvl=Tulip&nm=VANILLA_CREAM&ref=TM3195


10 Havran 10 40 

 

En låg, deko-
rativ tulpan, 
ibland med två 
blommor på 
varje stjälk. 
Vacker, rak 
hållning.  
 
Särskilt ‘Hav-
ran’ är en av 
Ulf Nordfjells 
favoriter. Enligt 
honom blir 
mörka tulpaner 
särskilt vackra 
tillsammans 
med ljusblått. 
 
 
Blomning: Bör-
jan av maj, 40-
45 cm 

      

11 Pittsburg 
 
 
 
Rekommen-
deras av le-
verentören! 

10 40 

 

En mycket 
speciell färg 
som går från 
lila till hallon-
rött med en li-
ten vit bas. 
Tilldrar sig 
uppmärksam-
het en solig 
dag! 
 
 
April, 45 cm 

      

12 Recreado 10 35  En elegant 
djupt lila tulpan 
med svartvin-
bärsfärg på 
toppen av 
stjälken. Är till-
förlitlig, lång-
blommande 
och anses tro-
get komma till-
baka år efter 
år. 
 
45 cm, april. 
 
 
Sätt den med 
en ljus omgiv-
ning så fär-
gerna kommer 
till sin rätt! 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=e6YBhXAe&id=1326D3C2A3E911C8363131F7D475B58FA8538FC6&thid=OIP.e6YBhXAenu3jqlFDpteDvgEsEs&q=tulipa+havran&simid=608045591134339964&selectedIndex=0


 Mångblommande, fyllda   

13 Aquilla 
 
 
 
Rekommen-
deras av le-
verantören 
och är också 
en av deras 
specialiteter 

10 40  Blommorna är 
fyllda och med 
åtskilliga blom-
mor per stjälk.  
 
Helt gul i bör-
jan, blir tvåfär-
gad i gult/ljus-
rött i slutet av 
blomningen. 

      

14 Bellicia 
 
 
 
 
 
 
Rekommen-
deras av le-
verantören 
och är också 
en av deras 
specialiteter! 

8 60  Flerblom-
mande med 
många, långa 
kronblad som 
nästan är vita 
men en 
mycket speci-
ell mörkrosa 
kant.  
 
Förgyll med 
De Caen-ane-
moner och blå 
förgätmigej 

 Fyllda fransade tulpaner   

15 Cool Cristal 
 
 
 
 
Rekommen-
deras av le-
verantören! 

8 50 

 

Denna fantas-
tiska tulpan 
förkroppsligar 
det bästa av 
både fransade 
och pionblom-
mande tulpa-
ner. Den mog-
nar till djup 
rosrosa med 
vita höjdpunk-
ter 
 
 
50 cm, sent 
april, början 
maj. 

http://wmoimogrodzie.org.pl/images/Tulipany/grupy_i_odmiany/11double_late/tulip_aquilla_1.jpg


16 Blue Herron 
 
 
AGM-belö-
nad! 

10 40 

 

En av de un-
derbaraste blå 
färgerna på en 
tulpan. 
 
Violettblå 
öppna blom-
mor med ett 
mörkare cent-
rum och en at-
traktiv blekt lila 
fransad kant 
som liknar gla-
syr. De har 
breda 
grågröna blad 
De är långva-
riga och fina 
snittblommor. 
 
50-60 cm, sent 
april, början 
maj 

 Narcissus cyclamineus   

17 Narcissus Ara 5 50 

 

Graciös i form 
och färg. 
 
Mars, 35 cm 

      

18 Winter Waltz 
 
 
 
Rekommen-
deras av le-
verantören! 

5 35 

 

Mars, 30 cm 



 Narcissus jonquilla   

19 Stint 
 
 
En av leve-
rantörens 
specialiteter! 

5 20 

 

Elegant, ci-
trongul på 
styva stjälkar 
och med små 
blommor i rik-
liga mängder. 
 
 
April, 35 cm 

 Narcissus fyllda   

20 White Lion 
 

5 30 

 

April, 40 cm 

 Trumpet   

21 Perfect Lady 5 25 

 

April, 45 cm 



 Krokus, storblommiga   

22 King of the 
Striped 

10 15 

 

En vacker blå-
violett krokus 
med frostvita 

strimmor. 
. 
 
 
 
Mars, 10 cm 

      

23 Vanguard 
 
 
 
 
Rekommen-
deras av le-
verantören! 

10 25 

 

Crocus 'Van-
guard' är en 
skimrande 
lila och grå 
crocus. 
Blommar 
upp till tre 
veckor innan 
alla andra 
storblom-
miga krocus.  

 Krokus, botanisk   

24 Chrysanthus 
Cream 
Beauty 
 
 
Vinnare av 
Award of 
Garden Me-
rit, 

10 10 

 

Härligt 
doftande. 
Ansers vara en 
av de bästa 
vårblommande 
krokusarna. 
 
Krämgul med 
lila marginaler 
och en bronsig 
grön bas. Ljusa 
orange 
ståndare. 
 
5 cm, februari 

https://lokgrossisten.nordicshops.com/PICTURE/294-79-4-05-0050_3.jpg


25 Chrysanthus 
Gipsy Girl 

10 20 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

På varje lök 3-
4 blommor. 
Den gula fär-
gen framhävs 
av de lila 
strimmorna. 
 
 
 
Februari, 5 cm 

      

26 sieberi 
Spring 
Beauty 

10 15 

 

Läcker flerfär-
gad sort med 
vit och mörklila 
utsida och ljus-
lila insida. 
Blommar i feb-
ruari-mars och 
återkommer 
varje år 
Förökar sig om 
den lämnas 
ifred.  
 
Höjd 5 cm. 

 Fritillaria Early   

27 Fritillaria 
Early Fantasy 

1 55 

 

En ikke officiell 
botanisk klas-
sificering. Lik-
nar Fritillaria 
men blommar 
tidigare och 
plantan är 
mindre tung. 
 
Gulorange. 
 
 
Mars-april, 80 
cm 
 
 
 

https://nijssentuin.nl/home/6942-Fritillaria-imperialis-Early-Fantasy6.html


28 Early Passion 1 55 

 

Mycket mild 
cintrongul färg. 
 
 
Mars-april, 80 
cm 
 
 
 
 
 
 

 Fritillaria Rascals   

29 Chopin 
 
 
 
Rekommen-
deras av le-
verantören 
och är också 
en av deras 
specialiteter! 

1 40 

 

Ljus orange 
och därför 
passar den 
elegant ihop 
med gult, rött 
och orange.  
 
 
 
 
 
 

 Fritillaria imperialis   

30 Sunset 1 60 

 

Varmt orange, 
därav namnet. 
 
 
 
 
 
April, 90 cm 
 
 
 
 
 

https://nijssentuin.nl/home/6943-Fritillaria-imperialis-Early-Passion6.html
https://nijssentuin.nl/home/9686-Fritillaria-Chopin6.html


 Iris holländsk   

31 Iris Lion King 5 15  Bedårande till 
elegant sam-
mansättning i 
brun-brons-lila 
färger. 
 
 
55 cm, maj. 

 Iris botanisk   

32 
 

Iris magnifica 
 
 
 
 
Rekommen-
deras av le-
verantören!  
 

 

 

Vunnit Royal 
Horticultural 
Society's 
Award of 
Garden 
Merit! 
 

1 40 

 

En sällsynt 
och kraftfull 
skönhet med 
en speciell 
färgsättning i 
vitt och ljust 
lila med en gul 
centrumlinje.  
 
En stor och 
blomrik iris 
som vill ha en 
näringsrik jord.  
 
55 cm, april 

      

33 Iris aucheri 
 
aucheri 
 
Rekommende-
ras av leveran-
tören 

Metallic 
Shine 

5 40 
 

 

En mycket 
gammal sort, 
går helt till-
baka till 1890. 
 
Vacker ly-
sande blå färg. 
40 cm, mars 



 Allium   

34 Silver Spring 
 
 
 
 
 
 
Rekommen-
deras av le-
verantören! 

1 35 

 

En vit 
blomma med 
violett cent-
rum.  
Den är fan-
tastiskt de-
korativ, med 
en svag doft. 
 
 
Maj, 120 cm 
 
 
 
 
 
 

      

35 Metallic 
Shine 

5 35 

 

Praktfull, lila 
Allium, en 
korsning mel-
lan A. 
christophii och 
atropurpu-
reum. 
 
 
 
 
April, 70 cm 

      

36 Allium 
Globemaster 

1 45 

 

Mycket stora 
blommor och 
mycket deko-
rativ. Plantera i 
mitten av ra-
batten. 
 
 
 
 
Maj, 120 cm 



 

 Hyacint   

37 Woodstock 
 
 
Rekommen-
deas av leve-
rantören! 

3 20 
 

 

Mycket vacker 
hyacint med 
intensivt rödlila 
blommor. Dof-
tar underbart. 
Fin i rabatter 
och krukor. 
Blommar i 
april-maj. 


