
Lökförsäljning 25 september 2019  
Nr   Sort   Ant i 

påse  
Pris 
per 
påse  

    

1.  Allium Gladiator  3  60  
  

 

Allium Gladiator är 
ett långvarigt, robust 
allium, bra för 
snittblommor, under 
växt med Hostas 
eller lågvuxna hårda 
fleråriga växter som 
hjälper till att dölja 
de blekande löven.  
  
Royal Horticultural  
Society Award of  
Garden  
  
Juni, 120 cm  
  

2.  Allium   
Summer  
Drummer  

3  35  

  

En extremt lång och 
senblommande  
allium, den senaste 
blomningen och 
högsta av alla 
Allium.  
  
 "Summer  
Drummer" har tätt 
packade, bleklila 
och vita blommor på 
robusta, 
upprättstående 
stammar.  
  
150 cm, juni-juli  

3.  Allium Ostara  5  55  

 

En storblommig, 
vinröd alliumboll. Ny 
i sortimentet sedan 
2017 och mycket 
spännande. En 
korsning mellan 
karataviense och 
atropurpureum.  
Den är vacker i 
samplanteringar 
med gräs, hostor, 
daggkåpa mm.  
  
40 cm, maj-juni  



4.  Camassie  
leichtlinii Alba  
  
Stjärnhyacint  

3  35  

     

Krämfärgad, 70 cm  
Maj, juni  
  
  

5.  Camassia 
quamash 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-juni  
  
  

6.  Crocus Sativus, 
saffranskrokus  

5  20  

 

Violet med mörka 
strimmor och röda 
märken.  
  
10 cm, sept-okt   
   
  
  



7.  Crocus speciosus 
Albus  

5  25  

 

Är mer än bara en  
vit form av arten. 
Denna 
charmerande lök är 
AGM-belönad. 
Dess blommor bärs 
på gulaktiga gröna 
stjälkar och öppnar 
för att avslöja ett 
gult hjärta inuti.  
  
10-15 cm, sept-okt  
  

8.  Crocus  
chrysanthus 
Ladykiller  

5  25  

  

Det yttre kronbladet 
är djupt violettlila,  
kritvitt på insidan 
med ljusorange 
stjälk. Blommar 
tidigt och kallas 
ibland snökrokus.  
En ren glädje i 
början av våren 
som, om den 
lämnas ostörd, 
kommer att föröka 
sig år efter år.  
  
5-15 cm, febr-mars  
  

9.  Crocus  
chrysanthus 
Romance  

10  20  

 

Betraktas som en 
av de mest 
romantiska 
krokusarna. Har 
varma krämgula 
blommor som 
öppnar sig i solen.   
  
5-15 cm, febr-mars  
  



10.  Fritillaria persica  
Twin Towers  
Tribute  

1  75  

  

En ovanlig Fritillaria 
med  två höga 
tvillingblommande 
stjälkar på varje lök.  

Blommorna är 
mörklila.  

Namnet till minne av 
offren för 9/11.  
  
80-100 cm, aprilmaj  

11.  Fritillaria  
Rascal Brahms  

1  45  

  

En ny fritillaria som 
liknar imperialis  
men med mindre 
lökar och blommor.   
Färg: Lax-orange  
  
70-80 cm, april, maj  
  

12.  Hyacint  
Apricot Passion  

3  25  

 

Unik färga har 
denna doftande 
hyacint med sina 
stora aprikosrosa 
blommor, formade 
som stjärnor, på 
korta stjälkar.  
  
15-25 cm, april  



13.  Iris hollandica   
Red Ember  

5  25  

  

 Kopparbrun med   härliga vener av 
  guld och lila. 

  

  
  
50-65, juni, 
juli 
  
  
  
  

14.  Iris hollandica 
Silvery Beauty  

10  35  

   

Ovanlig färg. 
Blommorna är 
purpurblå med en 
vit läpp och gult 
hjärta och växten 
har smala blad.  
  
50-65, juni-juli  

15.  Iris hollandica 
Golden Yellow  

10  35   Guldgul, 50-65, juni- 
juli  



16.  Iris reticulata 
Carolina  

10  35  

 

Skönhet i 
violettblått, med 
djupblå spets, 
den gula fläcken 
är kantad vit.   
  
10-15 cm, febr-
mars  

17.  Iris reticulata   
Sheila Ann  
Germaney  

10  55  

    

En vacker och 

relativt ny hybrid 

mellan Iris 
histrioides 'Major' 

x Iris 

winogradowii. 

'Sheila' har 

samma föräldrar 

som Iris 
’Katharine 

Hodgkin’. Men 

den är djupare 

blå än sin 

“syster”.  
  
10-15 cm, febr-
mars  
  

18.  Lilium  
Sweet  
Surrender  

1  20  

 

Krämvita blommor 
med prickiga  
kronblad och den  
för tigerlilja så 
karakteristiska 
blomformen. Lång 
blomningstid.   
  
1 m, juli-aug  

  



19.  Muscari 
macrocarpum   
Golden  
Fragrance  

3  45  

  

Denna ovanliga 
skönhet har en söt 
doft, gröngul i  
färgen, toppad med 
ett lager eller två av 
lila blommor..  
  
15-25 cm, april-maj  

20.  Narcissus Tahiti  5  25  

  

Dubbla Narcisser är 
romantik med alla 
sina krusiduller,  
robusta och 
doftande.  
Prisbelönta Tahiti 
har stora dubbla 
blommor med flera 
guldgula kronblad 
och orangeröda inre 
volanger.  
  
30-50 cm, april-maj  
  
  

21.  Narcissus  
Hawera  

5  20  

 

En liten, citrongul, 
mycket väldoftande 
narciss med många 
blommor på varje  
stjälk. En skir, sirlig 
liten narciss som 
även passar fint i 
stenparti.  
  
  
20-30 cm, april-maj  



22.  Narcissus Thalia  5  35  

  

Orkidénarcissen 
Thalia är en 
botanisk och äldre 
sort (1916). Graciös 
med flera rent vita, 
nickande blommor. 
Mycket doftande 
och 3–4 blommor 
per stjälk.  
Prisbelönad, 
långlivad.  
  
30-60, april-maj  

23.  Narcissus  
Rose of May  

5  50  

  

En vacker 
senblommande rent  
vit dubbel påsklilja 
som påminner om 
gammaldags rosor. 
Vacker med en 
underbar doft. En 
klassiker, före 1950. 
Kan växa i både 
lera och sandig jord. 
Bland de allra bästa 
för att naturalisera. 
En äldre sort som 
återupptäckts och 
kommit i odling 
igen.  
  
30-50, april-maj  
   
  

24.  Tulipa clusiana 
Honky Tonk  

10  45  

 

Läcker blekgul färg 
med en mjuk rosa 
rodnad på de yttre 
kronbladen, Insidan 
är klar blekgul. Flott 
blomsterform.   
  
  
15-20 cm, mars- 
april  



25.  Tulipa  
Kaufmanniana- 
gruppen  
The first  

10  55  

  

En av de första som 
blommar på våren.  
En vacker blandning 
av krämvita blomblad 
inuti som rinner över 
till rosaröd på utsidan 
och med ett djupgult 
centrum. 
Kaufmanniana 
tulpaner har också 
kallats 'vattenlilja 
tulpan' eftersom de i 
full blom öppnar sig  
horisontellt, vilket ger 
denna tulpan 
utseendet som en 
näckros.  
Introducerades till 
Europa 1877.   
  
15-15 cm, mars-april  

26.  Tulipa cretica 
Hilde  

10  75  

  

Tulipa cretica från 
ca 1853 är en 
charmig och väldigt 
vacker tulpan, tuff 
nog att motstå de 
klippiga bergen på 
Kreta från vilken 
den kommer. Hilde  
har upp till tre 
stjärnformade 
blommor per stjälk. 
De vita stjärnformade 
blommorna har 
ljusgult centrum och 
är färgade rosa på 
utsidan.   
  
10-20 cm, mars- 
april  

27.  Tulipa  
Greenstar  

10  45  

 

En mycket graciös 
liljeblommande 
tulpan, vit med grön 
flamma. De gröna 
lågorna berörs med 
en lätt grön/gul 
accent som ger 
denna unika tulpan 
liv.  
  
30-40 cm, april-maj  



 
28.  Tulipa  

Ballerina  
5  25  

  

Ballerina är älskad 
både för sin skönhet 
och för sin doft av 
solvarma klementiner 
som är ovanligt 
intensiv för en tulpan. 
Den har varmgula 
kalkblad med orange-
röda inslag.   
  
  
40-50 cm, april-maj  
  

29.  Tulipa 
Gavota  

5  30  

  

Prisvinnaren Gavota 
är en ovanlig tulpan. 
Dess spetsiga 
kronblad har en unik 
brunröd färg som 
öppna visar breda 
gula ränder runt 
kanten. Blommar 
länge.  
  
40-50 cm, slutet av 
april-början maj.  

30.  Tulipa  
Paul Scherer  

5  30  

 

En fantastisk, 
lilasvart tulpan med 
nästan äggformade  
blommor. En rival till 
Queen of Night.   
AGM-belönad.  
  
50-60 cm, april-maj  



31.  
  

Tulipa  
Red Springgreen  

5  30  

    

 En vacker 
  

viridifloratulpan ,  
djupt röd med starkt 

  gröna flammor. 
  

maj  
  
40-50 cm, april- 
  
  
  
  

32.  Tulipa  
Tres Chic  

5  25  

  

Liljeblommande och 
snövit med en glimt 
av rosa i slutet av 
blomningen på de 
utvändiga 
kronbladen.   
   
Blommar på korta 
stjälkar.   
  
40-50 cm, april-maj  

33.  Tulipa  
Couleur  
Cardinal  

5  25  

 

Tidigblommande 
triumftulpan med 
enkla, djupt röda 
blommor som på  
utsidan har en lätt 
plommonfärgad 
skugga.  
Den har också en 
svag doft. Mycket 
fin sort.   
  
  
30-40 cm, april-maj  
  
  



  


