Cibuloviny
Vědecký název

Český název

Krátký popis

Specifikace

Cena vč DPH

5 ks

52 Kč

Allium aflatunense 'Purple Sensation'
okrasný česnek
purpurová,90 cm, okrasný česnek

volně

8 Kč

volně

29 Kč

1 ks

51 Kč

1 ks

86 Kč

Allium 'Gladiator'
okrasný česnek
fialová, 125 cm, okrasný česnek

Allium 'Globemaster'
okrasný česnek
fialová, 80 cm, okrasný česnek

Allium nigrum
okrasný česnek
bílá, 70 cm, okrasný česnek
volně

7 Kč

15 ks

52 Kč

volně

3 Kč

10 ks

44 Kč

1 ks

48 Kč

Allium sphaerocephalon
okrasný česnek
purpurová, 60 cm, okrasný česnek

Anemone blanda 'Blue Shades'
sasanka půvabná
modrá, 10 cm, sasanka

Colchicum 'The Giant'
ocún
fialová, 20 cm, ocún

Crocus ancyrensis
krokus

oranžově žlutá, v=15 cm, krokus
volně

Crocus 'Blue Pearl'
krokus

3 Kč

sv. modrá, 15 cm, krokus
15 ks

52 Kč

15 ks

76 Kč

10 ks

52 Kč

volně

3 Kč

10 ks

58 Kč

10 ks

58 Kč

volně

3 Kč

10 ks

72 Kč

volně

31 Kč

Crocus 'Gipsy Girl'
krokus
sv. žlutá žíhaná,10 cm, krokus

Crocus 'Grand Maitre'
krokus
modrá, 15 cm, krokus

Crocus chrysanthus 'Ard Schenk'
krokus

bílá, v= 15 cm, krokus

Crocus 'Jeanne d' Arc'
krokus
bílá, 15 cm, krokus

Crocus 'Pickwick'
krokus
fial.bílo žíhaná,15 cm, krokus

Crocus tommasinianus 'Ruby Giant'
krokus
tm. fialová, 10 cm, krokus

Eranthis hyemalis
talovín zimní
žlutá, talovín zimní

Eremurus stenophyllus (bungei)
liliochvostec
žlutá, v=90 cm, liliochvostec

Fritillaria imperialis 'Lutea'
řebčík královský
žlutá, v = 90 cm, řebčík královský
1 ks

Fritillaria imperialis 'Rubra'
řebčík královský

červená, v=90 cm, řebčík královský

100 Kč

1 ks

83 Kč

10 ks

93 Kč

volně

8 Kč

volně

5 Kč

Galanthus nivalis
sněženka
bílá, v=10 cm, sněženka

Hyacinthoides hispanica 'Excelsior'
hyacintovec
modrá, v=30 cm, hyacintovec

Hyacinthus 'Carnegie'
hyacint

bílá, hyacint
3 ks

52 Kč

3 ks

61 Kč

3 ks

55 Kč

3 ks

58 Kč

Hyacinthus 'Gipsy Queen'
hyacint
oranžová, hyacint

Hyacinthus 'Pink Pearl'
hyacint
růžová, hyacint

Hyacinthus 'Woodstock'
hyacint
tm. fialová, hyacint

Chionodoxa forbesii 'Pink Giant'
ladonička
růžová, v=15 cm, ladonička
volně

3 Kč

10 ks

48 Kč

10 ks

52 Kč

volně

4 Kč

Iris reticulata 'George'
kosatec síťkovaný
tm.fialová, v=10 cm, kosatec

Iris reticulata 'Harmony'
kosatec síťkovaný
nebesky modrá, 15 cm, kosatec síťkovaný

Leucojum aestivum
bledule letní

bílá, v= 30 cm, bledule letní
8 ks

66 Kč

5 ks

86 Kč

1 ks

82 Kč

Leucojum vernum
bledule jarní
bílá, v= 20 cm, bledule jarní

Lilium candidum
lilie bělostná
bílá, lilie bělostná

Muscari latifolium
modřenec

tm.fialová, v= 20 cm, modřenec
volně

3 Kč

Muscari 'Pink Sunrise'
modřenec
sv. růžová, 15 cm, modřenec

3 ks

86 Kč

10 ks

64 Kč

10 ks

51 Kč

volně

9 Kč

Muscari 'Siberian Tiger'
modřenec
bílá, 15 cm, modřenec

Muscari 'Valerie Finnis'
modřenec
sv. modrá, modřenec

Narcissus cyclamineus 'February Gold'
narcis
žlutá, v=30 cm, narcis

Narcissus cyclamineus 'Jetfire'
skalkový narcis
žlutá + oranž. pakorunka, 15 cm, skalkový narcis
volně

7 Kč

Narcissus 'Dutch Master'
trubkovitý narcis
žlutá,45 cm, trubkovitý narcis
5 ks

Narcissus 'Gigantic Star'
trubkovitý narcis

žlutá, 45 cm, trubkovitý narcis

55 Kč

volně

8 Kč

Narcissus 'Ice Follies'
velkokorunný narcis
bílá+žlutá, 35 cm, velkokorunný narcis
5 ks

51 Kč

5 ks

58 Kč

5 ks

72 Kč

5 ks

68 Kč

volně

11 Kč

5 ks

58 Kč

5 ks

44 Kč

volně

10 Kč

10 ks

47 Kč

10 ks

82 Kč

Narcissus 'Mount Hood'
trubkovitý narcis

bílá, 35 cm, trubkovitý narcis

Narcissus 'Petrel'
skalkový narcis
bílá, 30 cm, mnohokvětý narcis

Narcissus poeticus recurvus
malokorunný narcis
bílá+oranž., 35 cm, malokorunný narcis

Narcissus 'Salome'
velkokorunný narcis
bílá+růžová, 40 cm, velkokorunný narcis

Narcissus 'Tete a Tete'
skalkový mnohokvětý narcis
žlutá, 15 cm, skalkový mnohokvětý narcis

Narcissus triandrus 'Thalia'
narcis
bílá, v= 35 cm, narcis

Ornithogalum balansae
snědek
bílá, v= 10 cm, snědek

Scilla campanulata
hyacintek
směs barev - bílá,modrá,růžová, hyacintek

Scilla siberica
ladoňka

modrá, v= 15 cm, ladoňka

volně

3 Kč

10 ks

44 Kč

8 ks

79 Kč

10 ks

68 Kč

5 ks

54 Kč

Tulipa 'Angelique'
pivoňkovitý tulipán
růžová, 45 cm, pivoňkovitý tulipán

Tulipa bakeri 'Lilac Wonder'
botanický tulipán
růžová se žl.jícnem, 15 cm, skalkový tulipán

Tulipa 'Black Parrot'
papouškovitý tulipán

černá, 50 cm, papouškovitý tulipán

Tulipa 'Blushing Beauty'
jedn. pozdní tulipán
oranžová+žlutý lem, 60 cm, jedn.pozdní tulipán

5 ks

45 Kč

8 ks

82 Kč

8 ks

61 Kč

Tulipa 'Daytona'
třepenitý tulipán
bílý, 40 cm, třepenitý tulipán

Tulipa 'Dynasty'
triumph tulipán
růžová,45 cm, triumph tulipán

Tulipa 'Escape'
triumph tulipán
tm. červená,35 cm, triumph tulipán
volně

7 Kč

volně

6 Kč

volně

6 Kč

Tulipa fosteriana 'Purissima'
tulipán fosterův
bílá, 40 cm, tulipán fosterův

Tulipa fosteriana 'Yellow Purissima'
tulipán fosterův
žlutá, v= 40 cm, tulipán

Tulipa 'Friso'
triumph tulipán

červená, 45 cm, triumph tulipán

8 ks

68 Kč

8 ks

66 Kč

8 ks

72 Kč

5 ks

47 Kč

8 ks

66 Kč

8 ks

64 Kč

8 ks

72 Kč

Tulipa 'Gavota'
triumph tulipán
hnědočervená+žlutý lem, triumph tulipán

Tulipa greigii 'Bernardette'
greigii tulipán

červená, 30 cm, greigii tulipán

Tulipa 'Groenland'
viridiflora tulipán
růžově zelená, 55 cm, viridiflora tulipán

Tulipa 'Hamilton'
třepenitý tulipán
tm. žlutá, 40 cm, třepenitý tulipán

Tulipa 'Happy Family'
mnohokvětý tulipán
tm. růžová, 40 cm, mnohokvětý tulipán

Tulipa 'Havran'
triumph tulipán
tm. fialová, 40 cm, triumph tulipán

Tulipa 'Christmas Dream'
triumph tulipán
růžová, 40 cm, triumph tulipán
volně

6 Kč

Tulipa 'Little Beauty'
skalkový tulipán

tm. červená s modrým jícnem, 10 cm, skalkový tulipá
8 ks

61 Kč

5 ks

52 Kč

Tulipa polychroma
botanický tulipán

bílá, 15 cm, mnohokvětý tulipán

Tulipa praestans 'Fusillier'
mnohokvětý tulipán
červená, 25 cm, mnohokvětý tulipán

volně

6 Kč

Tulipa praestans 'Shogun'
mnohokvětý tulipán

oranžová, 30 cm, mnohokvětý tulipán
8 ks

62 Kč

5 ks

52 Kč

8 ks

61 Kč

10 ks

68 Kč

Tulipa 'Princess Irene'
jednoduchý raný tulipán
oranžová s fial.plameny, 30 cm, jedn.raný

Tulipa 'Queen of Night'
pozdní tulipán
černá, 60 cm, jedn. pozdní tulipán

Tulipa saxatilis
botanický tulipán
růžová, 10 cm, skalkový tulipán

Tulipa tarda
skalkový tulipán
bílá + žl. střed, 10 cm, mnohokvětý skalkový tulipán
volně

3 Kč

Tulipa 'White Triumphator'
liliokvětý tulipán
bílá, 50 cm, liliokvětý tulpián
8 ks
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75 Kč

