


Crocus
 Šafrán (lat. crocus) řadíme do čeledi  Iridaceae - kosatcovité. Známe 
asi 80 druhů šafránů. 
Krokus, nebo také šafrán vyrůstá z cibulové hlízy poměrně nízko nad 
zemí (do 20 cm). Většina z nich se pěstuje pro své květy, které kvetou 
obvykle na jaře. Některé druhy kvetou na podzim. Květy se otevírají, za 
slunečných dní, v noci a během deštivých dnů jsou zavřené. 

Hodí se do záhonů, ale také volně do trávníku. Nejkrásnější je vysadit je 
ve skupinách. 
Pokud je vysadíte do trávníku, měli byste sekat trávu až 6 týdnů po 
jejich odkvětu. Když posekáte trávu dříve, příští rok nepokvetou. 

Věděli jste, že krokusy, jejichž cibulky zůstaly v zemi, kvetou o něco 
dříve, než ty zasazené na podzim v předchozím roce? 

Krokusy obvykle nevoní, ale existuje 
několik výjimek. Patří mezi ně: 
Crocus chrysanthus ‘Blue Pearl’
Crocus chrysanthus ‘Cream Beauty’
Crocus sieberi ‘Firefly’
Crocus sieberi ‘Tricolor’

Kde se mu bude dařit?
- na plném slunci
- v humózní, suché až středně vlhké
 půdě
- nesnese přemokřenou půdu

(šafrán)



Zajímavosti:
Nejznámějším krokusem je šafrán setý (Crocus sativus).
Jako koření se používají jeho sušené červené čnělky. Pěstovaly ho 
již staré civilizace v Malé Asii a časem se dostal do celého světa. V 
současnosti se pěstuje nejčastěji v Íranu, Maroku, Španělsku, jižní 
Francii a Jižní Americe. V historii se používal spíš jako žluté barvivo, 
dnes krásně zbarvuje pokrmy.
Tento krokus kvete na podzim. Čnělky se ručně vytrhávají v ten samý 
den, kdy se květy seříznou. Je to nejdražší koření na světě. Na získání 10 g 
je potřeba nejméně 5 m² pole. V našich podmínkách se mu moc nedaří 
a kvete málo.

Crocus speciosus
Kvete od září do října levandulově modro-fialovými květy s tmavými 
žilkami a výraznou oranžovou bliznou. Listy se objevují až po odkvětu. 
Pochází z Turecka a Íránu. 
Crokus chrysanthus 
Jeho menší, ale početné květy se objevují brzy z jara . Mnoho kultivarů 
má dvoubarevné okvětní plátky a nápadně žlutý střed. Pochází z 
Řecka, Bulharska a Turecka.
Crocus sieberi
Kvete  od konce zimy do jara. Někteří jej považují za jeden z 
nejatraktivnějších krokusů. Je velmi odolný a snadno se pěstuje. Vytváří 
trsy, které vydrží v zahradě dlouhá léta. Postupem času se zvětšují a 
vytvoří atraktivní barevné koberečky. 
Crocus tommasinianus
Elegantní květy mají světle levandulově až červenofialovou barvu se 
stříbřitým rubem. Kvete na konci zimy a začátku jara. Dobře se sám 
množí. Pochází z Bulharska, Maďarska, Albánie a bývalé Jugoslávie.


