
 
 

Lökförsäljning 26 september 2018 

Nr Sort Ant i 
påse 

Pris
/på 

  

1 Allium 
caeruleum 

10 25 

 

Azurlök har vackert 
himmelsblå 
blombollar som blir 
knappt 5 cm. 
Azurlöken anses vara 
en av de bästa 
blåblommande 
arterna och är vacker 
till snitt och som 
eternell. Anses vara 
mindre smaklig för 
rådjur, hare, kanin 
och sork.  
 
30-60 cm, juli 

      

2 Allium 
cristophii 

5 25 

 

Har den prestigefyllda 
utmärkelsen Award of 
Garden Merit som 
Royal Horticultural 
Society ger till 
speciellt odlingsvärda 
växter. Blommar 
vackert med en 
blomboll som består 
av upp till 50 
stjärnformade 
blommor. 
Purpurfärgad. 
 
50 cm, juni 

      

3. Allium  
Miami 

  

 

Mörkt lila, halvrunda, 
skimrande vinröda 
blomhuvud på långa 
stjälkar. Den gör sig 
bra samplanterad 
med prydnadsgräs 
och andra 
prydnadslökar. Fin 
som snittblomma. 
Trivs i sol.  
 

80 cm hög, juli. 



 
 

4 Allium moly 
Jeannine 

15 15 

 

En ljus och glad 
allium med gyllene 
gula blommor som 
lyser upp i 
trädgården. 
Blå-grönt bladverk. 
 
Gillas av bin, och 
fjärilar.  
 
25-40 cm, april-maj 
 

      

5 Allium 
sphaeroceph
alon 

10 10 

 

Mycket dekorativ 
prydnadslök med 
upprätta, mörkt 
purpurfärgade 
blomflockar och 
smala, mörkgröna 
blad. Fin rabattväxt 
och snittblomma som 
även attraherar 
fjärilar. 
 
Lång blomningstid. 
 
60 cm, maj, 7 cm i 
diameter. 

      

6 Anemone 
blanda 
Charmer 

10 45 

 

En mörkt rosa sippa 
som kan planteras 
både i behållare så 
väl som i rabatten. Fin 
under lila tulpaner 
eller mjukt gula 
påskliljor. 
 
15 cm, april-maj 



 
 

7 AnemoneWh
ite Splendour 

10 25 
 

 

Anemone blanda 
White Splendour är 
en underbar liten vit 
balkansippa. Fin även 
att planteras i 
hängande korgar. 
 
 
15 cm, april-maj 

      

8 Camassia 
Blue Melody 

5 20 

 

Fin i rabattkanten 
men är också lämplig 
för naturalisering 
under träd och 
buskar. Slående 
brokiga blad och 
ovanligt formade 
mörkblå blommor. 
 
 
35-40 cm, maj-juli 
 

      

9 Crocus 
Sativus, 
saffrans-
krokus 

10 40 
 

 

Violet  med mörka 
strimmor och röda 
märken. 
 
10 cm 
 
Sept-okt 
 
 
Planteringsdjup ca 15 
cm, ph 7 och 
planterad i gödslad 
jord. Regn innan 
blomningen men 
sedan vill den stå 
torrt. 

      



 
 

10 Crocus 
chrysanthus 
Advance 

10 35 

 

Ovanligt tvåfärgad 
form  med en mjuk 
gulaprikos insida och 
yttre kronblad i grålila 
En gammal sort från 
1953, som stått sig 
genom tiderna. 

15-20 cm 

      

11 Crocus 
chrysanthus 
Ard Schenk 

10 15 

 

Stora vita blommor 
med ett lysande 
gyllenen hjärta och 
framstående orange-
gula ståndarknappar.  
 
 
10-15 cm, mars-april 

      

12 Crocus Yalta 10 25 

 

Lila-blå, yttre petals 
soft violet-blue 
 
En unik tvåfärgade 
krokus med silvrigt 
vita yttre kronblad 
som omger något 
större, blåvioletta 
kronblad, accentueras 
av mörka lila stjälkar 
och lysande orange 
ståndare. 
 
10-15 cm, februari-
mars 



 
 

13 Hyacinthus  
City of 
Haarlem 

3 25 

 

En stor klase av gula 
blommor som doftar 
underbart! 
 
15-25 cm, april 

      

14 Hyacinthus 
Woodstock 

3 25 

 

Mycket vacker hyacint 
med intensivt rödlila 
blommor. Doftar 
underbart. Fin i 
rabatter och krukor. 
Blommar i april-maj. 
 
Fin tillsam-mans med 
tulpanen  
Persian Pearl eller 
Negrita. 
 
15-25 cm, april. 

      

15 Iris 
hollandica  
Autumn 
Princess 

5 20 

 

Majestätisk och en 
fantastisk 
färgkombination i 
honungsgult och 
brons. 
 
50-65 cm, juni-juli 
 



 
 

16 Iris 
hollandicaGi
psy Beauty 

5 20 
 

 

50-65 cm, juni-juli 
 
Underbar färgkombi-
nationen som ger ett 
exotiskt utseende. 
Blommorna är 
blåvioletta, Skägg i 
blågrått och gult 
 
50-65 cm, juni-juli 
 

      

17 Iris 
hollandicaMo
unt Everest 

5 15 

 

Rent vit med gul fläck. 
  
 
50-60, juni-juli 

      

18 Iris reticulata 
Alida 

10 20 

 

En uppvisning av ljus 

blå blommor med 

blekt gula fläckar. 

Väldoftande dvärgart. 

 

10-15 cm, februari-

mars 



 
 

      

19 Iris reticulata 
Katharine 
Hodgkin 

15 50 

 

Otroligt vacker med 
stor blekblå blomma 
och djupa blå ränder 
och krämgul fläck vid 
basen. 
 
10-15 cm, februari-
mars 

      

20 Muscari 
armeniacum 
Blue Spike 

15 30 

 

Blå, större och 
varaktig. 
 
Blommar länge. 
 
10-20 cm, april 
 
Dubbel 

      

21 Muscari 
Peppermint 

15 35 

 

En mjuk blå muscari 
med en vacker, vit 
topp. Robust och 
stark med en kompakt 
blomma. Har även en 
ljuvlig doft. 
 
10 cm, mars-april 
 
 



 
 

22 Muscari 
Siberian 
Tiger 

15 40 

 

Doftande vita 
blommor på våren. 
 
15-20 cm 

      

23 Muscari 
Aucheri Blue 
Magic 

15 35 

 

Lysande blå färg med 
vita spetsar tidigt på 
våren. 
 
Som de flesta 
muscari har den en 
härlig doft. 
 
10-15 cm 

      

24 Narcissus  
Rip van 
Winkle 

5 20 

 

Ovanlig och vacker. 
Har dubbla kronblad, 
gula blommor, så 
fluffiga att de liknar 
krysantemum. 
 
20-25 cm, mars-arpil 



 
 

25 Narcissus Sir 
Winston 
Churchill 

5 20 

 

AGM-belönad sort 
från 1966 med ca 4 
fyllda blommor per 
stängel. Kalkbladen 
är vita med gult vid 
basen, bikronan 
orange och kort. 
 
Vitgul, doftar 
 
50-60 cm, april-maj 
 

      

26 Narcissus 
Hawera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 15 

 

Limegul 
 
20-30 cm, april-maj 

      

27 Tresamble 5 30 

 

Vit, 30-60 cm, april-
maj 
 
Gammaldags 
lågväxande narciss 
som ger flera 
blommor per stängel. 
Omskriven och 
omtalad sedan före 
1930. 



 
 

28 Narcissus 
jonquilla 
Beautiful 
Eyes 
 

5 25 

 

Har en ljuvlig, 
gardenia-liknande 
doft. Kronbladen 
öppnar blekgula men 
blekna snabbt till 
elfenben. Bikronan är 
ljust orange Citrongul 
halo. På varje stam 2 
till 3 blommor.  

      

29 Tulipa 
Triumph 
Flaming Flag 

5 20 

 

En mycket utsökt och 
unik tulpan. 
Elfenbensvita 
blommor med delikat 
lavendelfärgade 
flammor. Varje 
blomma är unik med 
sin egen färgskiftning. 
 
Har en kraftig stam 
som tål vind och regn. 
 
Blommar länge. 
 
40-50 cm, april-maj 

      

30 Tulipa 
Triumph 
Ronaldo 

5 20 

 

En dramatisk vacker 
tulpan med 
sammetslyster. Den 
bjuder på ett färgspel 
utöver det vanliga. 
Kronbladens botten är 
svart som sen 
övergår i 
plommonröda 
skiftningar. 
 
50 cm, april-maj. 



 
 

31 Enkla sena 
Antoinette 
Multiflower 

5 30 

 

Mycket iögonfallande 
sort, en verklig 
färgfestival. Den 
ändrar färg under 
blomningen. Bladen 
är lätt randiga.  
  
50 cm, maj. 

      

32 Tulipa 
Liljeblom- 
mande 
Ballerina 

5 20 

 

Väldoftande orange 
sort med svagt 
citrongula flammor. 
 
En underbar 
sammansätt-ning 
skapas med Queen of 
Night och en orange 
bottenplantering. 
 
 
 
 
April-maj,  
50 cm. 

      

33 Tulipa 
Liljeblom- 
mande 
Yonina 

5 20 

 

En spektakulär syn 
när den öppnar sig 
med med körsbärs-
färgade och 
elfenbensvita smala 
blommor och ett djupt 
havsblått hjärta. 
 
40-50 cm, april-maj 

      



 
 

34 Tulipa 
Liljeblom- 
mande 
Tres Chic 

5 20 

 

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

      

35 Tulipa 
Dubbel, sen 
 
Charming 
Beauty 
 
 

5 35 

 

Ett passande namn 
på denna vackra och 
charmiga, fullt dubbla 
tulpan som ger ett 
otroligt inslag i slutet 
av våren. Fullt dubbel, 
pion-liknande 
blommor i ett lager av 
kronblad i olika 
nyanser av aprikos, 
korall och lax. 
 
30-35 cm, april-maj 

      

36 Tulipa 
Dubbel, sen 
 
Negrita 
dubbel 

5 25 

 

Dubbel form av 
Negrita. Rödbetslila 
 
30-40 cm, april-maj 

      



 
 

37 Tulipa 
Viridiflora 
China Town 
 
 

5 25 

 

Prisbelönt tulpan som 
är otroligt vacker med 
sina phloxrosa 
kronblad, gröna 
flammor och 
krämfärgade kanter. 
Silvergrönt, variegerat 
bladverk. Blommar 
länge. 
 
30-40 cm, april-maj 

      

38 Tulipa 
Fransiga 
Blue Heron 

5 25 
 

 

En av de 
underbaraste blå 
färgerna på en tulpan. 
 
Violettblå öppna 
blommor med ett 
mörkare centrum och 
en attraktiv blekt lila 
fransad kant som 
liknar glasyr. De har 
breda grågröna blad 
De är långvariga och 
fina snittblommor. 
 
50-60 cm, sent april, 
början maj 

      

39 Tulipa  
Bakeri Lilac 
Wonder 

10 30 

 

Vacker botanisk 
tulpan och som sådan 
mer benägen att 
återkomma flera år. 
Färgen är rosa/gul. 
 
10-20 cm, april 



 
 

40 Tulipa 
Humilis 
Persian 
Pearl 
 
 

10 40 

 

En ljuvlig sort med 
purpur-färgade 
kronblad och solgul 
botten. Ståndarna är 
svarta och mycket 
dekorativa. Sirlig och 
mycket vacker. 
 
Mycket fin 
tillsammans med 
Hyacint Woodstock 
 
10-15 cm, april-maj 

      

41 Tulipa 
praestans 
Shogun 

10 40  
 
 

 

Vackra blek orange 
blommor, flera 
blommande. Höjd 20 
cm. 
 
En anemontulpan 
med med varmt 
orange blommor med 
inslag av av aprikos 
och små röda 
strimmor. Kan ha upp 
till fem blommor per 
stjälk.  
 
Ca 20 cm, april 

 1 


