Lökförsäljning 28 september 2022
Nr

Sort

Ant i
påse
5

Pris/p
åse
40

Beskrivning

1

Amazing
Parrot

2

Angels
Wish

5

40

En hög, elegant tulpan. Den
har mjuka krämiga blommor
med gula markeringar som
försvinner när blomman
mognar. Denna sort har
vunnit utmärkelser för sin
goda prestanda och
tillförlitlighet. Den är ett
idealiskt val för
massplanteringar och är
också en särskilt god
snittblomma.
Höjd 50-55 cm
Blommar i maj

3

Black
Parrot

5

40

En doftande och riktigt
mörk, nästan svart
papegojtulpan på höga
stjälkar.
AMG-belönad och odlad
sedan 1958.
Höjd 40-60 cm
Senblommande

En fantastiskt färgstark ny
tulpan med stora glansigt
aprikosrosa blommor med
gyllene orange kanter.
Blommans insida får varm
färg med en liten gulgrön
fläck formad som en suddig
stjärna i mitten. Breda
blågröna blad.
Höjd 35 cm
Senblommande

4

Couleur
Cardinal

5

40

Fantastisk tulpan, från 1845,
mörkt scharlakansröd,
doftande
Höjd 30-40 cm.
Blommar i april

5

Tulipa
Daydream

5

35

Först gul men ändras till
varm orange. Mycket
ovanlig.
Blommar sent april, maj
Höjd 40-50 cm.

6

Tulipa
'Dordogne'

5

40

Rosa med orange skugga
Stora Blommor
Blommar i maj
Höjd 50-70 cm
Utmärkt till snitt

7

Florijn

5

40

Ljuvlig liljeblommande
tulpan med magnifika ljusa
citrongula blommor med en
antydan av vitt i mitten av
varje kronblad. Vacker som
snitt.
Höjd 35-40 cm
Blommari i maj

8

'Heart's
Delight'

5

40

9

Maja

5

40

En hög blekgul fransad
tulpan från 1903. Den är sen
men blommar länge när den
väl kommer. Återkommer
gärna år efter år.
Höjd 40-60 cm

10

'Night Club'

5

40

En underbar djuprosa
multifloratulpan som får
flera blommor på samma
stadiga stjälk - som en hel,
romantisk tulpanbukett.
Purpurfärgad
Blommar april-maj
Höjd 40-50 cm

11

Queen of
Night

5

40

Queen of Night’ är en mörkt
sammetsviolett
och äggformad tulpan med
en fin svart lyster.
Höjd 55 cm
Fin till snitt
Blommar sent och

Näckrostulpan, blommar
med ljusrosa kalkblad. De
yttre kalkbladen har röda
inslag på mitten. Den rosa
tonen kan variera. Så väl bas
som botten har gula inslag.
Även bladen har vacker
mönstring
Blommar i mars-april
Höjd 10-25 cm

12

Je t´aime

5

50

En mycket speciell tulpan
liljeblommande, mjukgul
bas, kronblad i orange och
delikat gul strimma.
Höjd 40-50 cm
Blommar i maj

13

Mekka
Melody

5

40

Orange med-gula flammade
blommor
Höjd 15 cm
Blommar i april

14

Clusiana
var
chrysantha

10

35

Prisbelönt botanisk tulpan.
1-3 gula blommor med
rödbrun utsida. Helt öppen
bildar blomman en stjärna.
Tålig i blåsigt och vått
vårväder.
Höjd 15-20 cm.
Blommar i april.

15

Humilis
Lilliput

10

60

Röd dvärgväxande
violtulpan,. som bär flera
blommor på varje stam.
Höjd 10 cm.
Blomningstid april.

16

Humilis
Persian
Pearl

10

60

De yttre foderbladen har en
vacker grågrön färg som ger
en fin effekt mot de lilarosa
kronbladen.
Höjd 15 cm
Blomningstid april-

17

Muscari
latifolium
'Grape Ice'

10

90

En fantastisk druvhyacint
som öppnar sig uppåt och är
initialt vita. När de mognar
blir de djupt lila vilket skapar
en distinkt tvåfärgad effekt.
Älskas av bin som attraheras
v den vackra parfymdoften.
Höjd 20 cm
Blomningstid mars-april.

18

Narcissus
"Eaton
Song"

5

40

En slående påsklilja,
vanligtvis tre blommor per
stjälk, flera stjälkar per lök.
Höjd 40-50 cm
Blomningstid mars-april.

19

Narcissus
'Hawera'

5

35

Triandrus påsklilja, mjukgul,
vacker flerblommande
narcisser. Dvärgväxande och
senblommande
Höjd 25 cm.

20

Martinette

5

40

Martinette tillhör tazettagruppen. Den går även
under namnet
miniatyrnarciss. Blir ca 35
cm hög med grågröna blad
och stjälkar med upp till fem
starkt doftande blommor.
Kommer tidigt på våren.
Varje blomma med citrongul
kronblad och blek orange
trumpet.

21

Narcissus
Chromacol
or

5

60

Stor kupad blomma. Vita
kronblad omger en rosaorange trumpet. Innehar
Royal Horticultural Society's
prestigefyllda Award of
Garden Merit och är en
attraktiv trädgårdsväxt för
senvintern och tidig vår.
Höjd 35-40 cm

22

Allitum
amplectens
Grace
Beauty

3

30

En tålig flerårig lök, ca 1857.
På senvåren bärs
klotformade blomhuvuden,
upp till 7 cm i diameter som
består av gnistrande,
stjärnklara vita blommor
med juvelliknande, bleka
lavendelståndare. Älskad av
bin, fjärilar och hjälpsamma
pollinatörer.
Höjd 40 cm.
Blomningstid maj-juni.

23

Allium
carolinianu
m 'Rosy
Dream'

3

35

Kraftig blomstjälk med en
sfärisk blomställning på ca 3
cm, som är tätt täckt med
mörkrosa, doftande
blommor.
Höjd 35-40 cm
Blomningstid juni-juli.

24

Crocus
vernus
'Striped
Beauty'

10

55

Storblommande krokus, blå
med vit rand.
Höjd 15-20 cm
Blomningstid: mars

25

Iris Red
Ember

3

25

En holländsk iris med
mycket eleganta blommor i
purpurrött med
kopparbruna inslag och gula
fläckar i läcker kontrast.
Pålitlig att blomma varje år
från sen vår till tidig sommar
i sol eller skugga.
Står länge i vas.
Höjd 60-70 cm-

