Dārgie īrisu draugi!
Sveicu Jūs jaunajā 2021. gada īrisu sezonā!
Vispirms atvainojos visiem kataloga gaidītājiem, ka katalogu nosūtu tik vēlu.
Īrisu audzēšana ir nepārtraukts process. Daļa šķirņu tiek regulāri pārstādītas, tiek
atlasīti un atstādīti perspektīvie hibrīdi, veikti jauni krustojumi.
Īrisi pārziemoja labi un bez zaudējumiem, bet aukstā maija un sekojošās jūnija
svelmes dēļ šī bija īsākā īrisu ziedēšanas sezona. Dārzu gan paspēja apmeklēt daudzi
interesenti, bet biju cerējis uz ilgāku atvērto durvju periodu, jo izstādes arī šogad nenotika.
Šogad katalogs iznāk nedaudz saīsinātā veidā. Pēc nepatīkamās pieredzes ar
gladiolu pasūtījumiem, kad daudzām šķirnēm stādāmais materiāls pietrūka, rūpīgi vērtēju
īrisu stādu piedāvājumu un izslēdzu no kataloga šķirnes ar nelielu pieejamo stādu skaitu
Tā kā mājās man izpirka stādus no pieprasītākajām šķirnēm, kuriem ļoti minimāls
stādu skaits, man visu laiku nācās rediģēt kataloga sagatavi.
Arī šogad katalogu veidoju sadarbībā ar Dzintru Jurevicu.
Ņemiet vērā, ka stādu piedāvājums ir no kolekcijām, mēs neviens neesam
lielražotāji, tādēļ stādu skaits no šķirnes ir ļoti ierobežots, dažām šķirnēm realizējami
tikai kādi 5 stādi, kuri tiks tikai pirmajiem pasūtītājiem. Neaizmirstiet ierakstīt savā
pasūtījumā rezerves sarakstu, ja kādai šķirnei stādu pietrūkst, lai varu tos aizvietot ar
Jums vēlamām šķirnēm.
Pagājušajā gadā tika pārstādītas 90 ārzemju šķirnes, 2 garas dobes ar zemajiem un
vidējiem īrisiem, tādēļ to piedāvājums ierobežots.
Gandarījumu sniedz selekcijas darba rezultāti. Ar katru gadu varu papildināt savas
selekcijas augsto īrisu klāstu, turpinu atlasīt arvien labākus perspektīvos sējeņus, kuri drīz
varēs ieņemt paliekošu vietu kolekcijās un dārzos. Atstādītas 2 dobes pavairošanai ar
perspektīvajiem augsto īrisu hibrīdiem, daļa no tiem nākošgad saņems vārdu un būs
pieejami.
Šogad pasūtījumus pieņemu līdz 25. jūlijam.
Varu piedāvāt iespēju interesentiem pēc 25. jūlija iegādāties pie manis mājās
diezgan plašu stādu sortimentu no katalogā neiekļautām šķirnēm. Zvaniet!
Manus īrisu foto varat apskatīt draugiem.lv un manā facebook profilā.
Jaunākā informācija par īrisiem: www.irisgarden.lv
Atcerieties, ka pēdējais pasūtījumu pieņemšanas termiņš ir 25. jūlijs!
Auglīgu un ziediem bagātu vasaru!
2021. gada 29. jūnijā
Savā un draugu vārdā daudz ziedu un prieka par tiem vēlot
Laimonis Zaķis, kolekcionārs un selekcionārs.
„Intes”
Kandavas pag., Kandavas nov.
LV- 3120
Tālrunis: 29286353
E-pasts: laimzak@inbox.lv

Kā pasūtīt un saņemt īrisu stādus?
Pirms izpildīt pasūtījuma veidlapu, rūpīgi iepazīstieties ar katalogu, it sevišķi ar šajā
nodaļā rakstīto.
 Pasūtīšanai izmantojiet tikai katalogam pievienoto veidlapu. Būšu bezgala
laimīgs, ja rakstīsiet skaidri un salasāmi, katru šķirni savā rindiņā un ievērosiet
secību, kādā šķirnes sakārtotas katalogā. Ja veidlapā vietas nepietiek,
pievienojiet, lūdzu, atbilstoši sagrafētu papildus lapu.
 Silti iesaku veidlapā ierakstīt nelielu rezerves sarakstu ar šķirnēm, kuras Jūs
vēlētos saņemt, ja kādai no pasūtītajām šķirnēm stādu nepietiks. Šķirņu nomaiņu
izdarām tikai ar Jūsu piekrišanu, izdariet atzīmi par to veidlapā. Ja piekrītat
maiņai, bet rezerves sarakstu nedodat, centīsimies nomaiņai izmantot labākas
šķirnes, kuru nav katalogā.
 Īrisu stādu pasūtījumus šogad pieņemam līdz 25. jūlijam.
Pasūtījumu saņemšana un apmaksa.
 Pasūtījuma veidlapu sūtiet tikai uz Kandavas pag. „Intēm” .Jūsu pasūtījums
tiks reģistrēts un saņems kārtas numuru, kad būsiet apmaksājis vismaz 50% no
pasūtīto stādu vērtības. Pasūtījumi bez avansa iemaksas tiks reģistrēti aiz visiem
apmaksātajiem pasūtījumiem, neatkarīgi no vēstules saņemšanas datuma.
Norēķinus lūdzu veikt, ieskaitot naudu manā kontā: LV39HABA0551011655223
AS Swedbank, mans personas kods: 230751-11082. Neaizmirstiet norādīt
precīzu savu adresi!
 Ja kāda iemesla dēļ Jums nāksies no pasūtījuma atteikties, paziņojiet to
savlaicīgi, avansu atmaksāsim pilnībā. (pasta pārveduma apmaksa uz Jūsu
rēķina).
 Norādiet pasūtījuma veidlapā, kā vēlaties stādus saņemt. Stādus varam nosūtīt pa
pastu, varat tos saņemt personīgi (vai Jūsu pilnvarota persona), ierodoties pie
manis mājās.
 Pa pastu stādi tiks izsūtīti augusta pirmajā nedēļā. Līdz šim laikam Jums
pilnībā jāapmaksā pasūtījuma vērtība, kā arī iesaiņošanas un pasta izdevumi,
kuru summa atkarīga no pasūtīto stādu skaita (2 zemo īrisu stādi kā 1 augsto
stāds):
līdz 10 stādiem - € 4,0
līdz 20 stādiem - € 5,0
virs 20 stādiem - € 6,50
Kolekciju sūtīšanas cenu skat. katalogā. Ar pēcmaksu stādi izsūtīti netiks!
Pirms nosūtīšanas pa pastu stādi tiks apžāvēti, īrisiem tas nekādas problēmas
nerada.
Pretenzijas par stādu kvalitāti pieņemu 3 dienu laikā. Nevaru uzņemties atbildību
par to, kas notiek ar stādiem noslēgtā iesaiņojumā, ja Jūs tos pastā savlaicīgi
neizņemat.
 Personīgi savu pasūtījumu varat saņemt pie manis mājās 8. un 9. augustā - visu
dienu, Kandavas novada „Intēs” (pie Kandavas pagrieziena). Šajā gadījumā
galīgo norēķinu varat veikt, pasūtītos stādus saņemot.
Piezīme: Ja kādai šķirnei būs palikuši tikai nelieli stādi, kuri pēc izmēra jūtami
atšķirsies no šai šķirnei raksturīgā vidējā stādu lieluma, tie tiks aprēķināti par puscenu
vai nosūtīti divkāršā daudzumā.

Kas jāievēro, lai Latvijas apstākļos labi augtu, ziedētu un pārziemotu bārdainie
īrisi?
1. Īrisus stādīt saulainā vietā, irdenā un ūdens caurlaidīgā augsnē.
2. Bārdainie īrisi nav mitrumu mīloša kultūra. Lieks mitrums, pat īslaicīga
applūšana sniega kušanas laikā tiem var būt nāvējoša, tādēļ labāk izvēlieties
paaugstinātu vai slīpu vietu to stādīšanai. Neaizrauties ar īrisu laistīšanu!
Aplaistīt var jaunos stādus to apsakņošanās periodā.
3. Īrisu audzēšanai piemērota augsne ar neitrālu vai pat viegli sārmainu reakciju.
Īrisi patērē augsnē esošo kalciju, tādēļ augsni pirms stādīšanas ieteicams kaļķot,
lietot mēslojumu, kas nepaskābina augsni. Pelni saprātīgās devās īrisiem patīk.
4. Neaizrauties ar pārmērīgu īrisu mēslošanu. Nekādā gadījumā nedot mēslojumu ar
augstu slāpekļa saturu pēc ziedēšanas, ja negribat piedzīvot problēmas ar īrisu
pārziemošanu, panākt lielu zaļās masas pieaugumu un vāju ziedēšanu nākamajā
gadā!
5. Īrisi jāpārstāda, kad cers sakuplojis, sāk veidot tukšu vidu, pavājinās ziedēšana.
Parasti augstie īrisi var augt vienā vietā 3 līdz 4 gadus, bet tas atkarīgs arī no to
vairošanās.
6. Labākais pārstādīšanas laiks ir jūlijā, jo tad īrisu stādi ir labi nobrieduši un vēl
paspēj līdz salam kārtīgi iesakņoties. Tomēr augstos īrisus var pārstādīt pat to
ziedēšanas laikā, jo tad jaunās saknītes, kuras tikai sāk veidoties, tiek mazāk
traumētas.
7. Īrisi jāstāda sekli, lai sakneņa virspuse būtu redzama. Pārmērīgi karstās un sausās
vasarās to var nedaudz vairāk apraust ar augsni uz apsakņošanās periodu.
8. Lai īrisi labi pārziemotu, uz ziemu tos ieteicams piesegt. Sevišķi tas attiecas uz
jaunajiem stādījumiem un jaunām, mūsu apstākļiem ne visai piemērotām
šķirnēm. Nelietojiet kūdru! Nelietojiet materiālus, kas uzsūc un ilgi saglabā
mitrumu vai ļoti sablīvējas. Rudenī sakneņus var apraust ar augsni, apbērt ar
smiltīm, piesegt ar egļu zariem. Īrisiem mazāk kaitē sals, vairāk tieši atkušņu un
kailsalu maiņa, it sevišķi pavasara pusē.
9. Vasarās neaizmirstiet regulāri pārbaudīt savus īrisu stādījumus, arī pēc
ziedēšanas, lai savlaicīgi pamanītu bakteriālo puvi, kas izraisa īrisu sakneņu
pārvēršanos smirdīgā masā. Sevišķi postoša var būt sabiezinātos stādījumos,
siltās un mitrās vasarās. Nekavējoties izoperējiet bojātās vietas līdz veseliem
audiem!
10. Lai stādījumi vasaras otrā pusē nezaudētu dekorativitāti, vēlams tos nomiglot pret
lapu plankumainību ar kādu no fungicīdiem pret sēņu slimībām.
Audzēšanas pamatprasības visiem bārdainajiem īrisiem ir līdzīgas, tomēr augstie īrisi
prasa visvairāk uzmanības, vidējie un it sevišķi zemie ir mūsu apstākļiem
piemērotāki, labāk pārziemo, praktiski neslimo.

FOREIGN ORDERS.
We accept orders for iris rhizomes only to the countries of European Union.
We accept orders for iris rhizomes till July 25, 2021.
Please pay attention to these regulations before making your order. All prices in
catalogue are in EUR (€).
In order to make your order properly please:
1) place your orders in the given order blank, its copy or make your own list,
2) enlist the varieties in the order blank or your own-made list with variety`s name
and number of variety,
3) write prices and calculate all payments,
4) please enclose your substitution list in case your chosen variety is sold out,
6) your e-mail address is mandatory for easier communication,
7) send your order list in Word doc. format to my e-mail address: laimzak@inbox.lv
When your order is ready we send you an invoice. After receipt of payment we ship
your order to your specified address.
Order receipt:
Shipment of orders is at the end of July or beginning of August, shipment costs in
accordance with the mailing tarifs to the specific country enclosed in the invoice.
Please address your orders to my e-mail address laimzak@inbox.lv or my postal
address:
Laimonis Zakis, „Intes” Kandavas pag., Kandavas nov. LV-3120, Latvia
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AUGSTIE BĀRDAINIE ĪRISI
Šķirņu aprakstos norādīti: autors, introdukcijas gads, auga augstums, apbalvojumi.
Augstākais apbalvojums- Daika medaļa (DM). Šķirņu apraksti nedaudz atšķiras, ne visos
minētie dati uzrādīti pilnībā.
Aprakstos tiek lietoti saīsinājumi: S – Standarts (augšējās ziedlapas), F - Falls (apakšējās
ziedlapas), B – Beards (bārdiņa).

Selekcionāra Laimoņa Zaķa izveidotās augsto bārdaino īrisu šķirnes
Šogad varu piedāvāt plašāko savas selekcijas augsto bārdaino īrisu klāstu, turpmākajos
gados to skaits vēl pieaugs, jo savu galīgo vērtējumu vēl gaida atlasīto hibrīdu simti.
Vietējās selekcijas šķirņu izturību, ziemcietību un ziedēšanas bagātību pārbaudīja vairākas
īrisu kultūrai nelabvēlīgas ziemas un apliecināja, ka savā selekcijas darbā esmu uz pareizā
ceļa.
‘ASTROLOGS’ Zaķis ‘13’
Eur 7,Vidēja auguma šķirne ar ļoti lieliem skaistas formas ziediem. Ziedi tīri balti, ap apakšējām
ziedlapām izteiksmīga zila apmale, B gaiši dzeltena, pakāpeniski pāriet baltā krāsā. Resns,
noturīgs ziedkāts, ilga un bagātīga ziedēšana. Labākā šī tipa šķirne manā dārzā.
‘ASTRONAUTS’ Zaķis ’13
Eur 6,Šķirnes ‘Astrologs’ brālis, augums slaidāks, zilā apmalīte gaišāka. Veselīga šķirne, zied
ļoti bagātīgi.
‘AUSEKLIS’ Zaķis ’08
Eur 5,Spēcīgi kruzuļotie ziedi silti sārtā krāsā, apmalītes pat viegli bārkstotas. B sarkanoranža,
spilgta un izteiksmīga. Vienlaikus 3 atvērti ziedi, ilgstoša ziedēšana. Veselīga, izturīga,
ziemcietīga šķirne.
‘BALETMEISTARS’ Zaķis ’16
Eur 7,Divtoņu dzeltenā šķirne ar savdabīgu dzelteni zaļu tonējumu. Ziedi izcili kruzuļoti, zied
ilgi un bagātīgi.
‘BOHĒMA’ Zaķis ’18
Eur 8,Varena šķirne ar lieliem ziediem skaistā ceriņu rozā krāsā, F apmales tumšākā tonī, B
sarkana. Zied ilgi un bagātīgi.
‘BOLERO’ Zaķis ’09
Eur 5,Mirdzoši, kruzuļoti bordo sarkani ziedi ar nedaudz tumšāku F apmali. Uz efektīgā fona
izceļas tumši oranžā B. Aug un vairojas lieliski, zied bagātīgi jebkuros apstākļos.
‘BUNGU SOLO’ Zaķis ’18
Eur 10,Vēlīna plicata tipa šķirne ar kontrastainiem ziediem. Sarkani violetas S, F centrā
krāmkrāsas plankums, sarkani violeta apmale.

‘BURVJU APLIS’ Zaķis ’13
Eur 6,Ziedu S zilgani baltas, bet F tumši samtaini zili violetas ar platu gaišu apmali ap tām.
Bronzas krāsas B. Manuprāt, viena no manām izcilākajām veiksmēm selekcijā. Uzvedas
nevainojami, zied ilgi un bagātīgi.
‘CITRONA ŠĶĒLE’ Zaķis ’15
Eur 6,Ļoti izteiksmīga plicata tipa šķirne – F ziedlapu balto centru apņem citronu dzeltena
precīza apmale. Augšējās ziedlapas un bārdiņa citronu dzeltenas. Skaista zieda forma.
‘ČIGĀNZĒNS’ Zaķis ’14
Eur 7,Ziediem neparasts krāsu salikums – S spilgti dzeltenas, F mirdzoši zili violetas ar neona
atspīdumu centrā un tumšāku tonējumu uz ziedlapu pleciem. B oranži dzeltena. Izturīgi,
lieliskas formas ziedi, šķirne vidēja auguma.
‘DĀMU MĪLULIS’ Zaķis ’17
Eur 10,Unikāla, bagātīgi ziedoša šķirne ar reti sastopamu krāsojumu. Augšējās ziedlapas sārtas ar
dzelteni tonētām malām, apakšējās maigi aveņu rozā ar platām dzeltenām apmalēm. B
oranža. Lieliska forma un kruzuļojums.
‘DEBESU GAISMA’ Zaķis ’14
Eur 5,Liela auguma šķirne ar perfekti sazarotu ziednesi. Ziedu krāsa ļoti maiga un gaisīga – S
baltas, F ļoti tīrā un vienmērīgā gaiši zilā krāsā, nedaudz gaišākais tonējums ap koši
oranžo B rada iespaidu, ka zieds izstaro gaismu. Aug nevainojami, zied bagātīgi.
‘DEJU VIRPULĪ’ Zaķis ’14
Eur 7,Izcili kruzuļoti ziedi ar sārti rozā S un samtaini violetām F. B koši sarkana. It kā defekts –
nedaudz pavērtās S ziedlapas, kļūst par efektu, pastiprinot kruzuļojuma izteiksmību.
Vienlaikus atvērti 3 ziedi, nevainojama veselība un augšanas spars.
‘DIŽDANCIS’ Zaķis ’17
Eur 8,Liela auguma šķirne ar kontrastainu krāsojumu – augšējās ziedlapas tīri dzeltenas,
apakšējās spilgti brūnas ar izplūstošu dzeltenu plankumu no centra. Ļoti bagātīgi ziedoša,
pat 4 vienlaikus atvērti ziedi uz kāta.
‘DŪMU ROZE’ Zaķis ’13
Eur 6,Vidēja auguma šķirne ar drukniem, ļoti stabiliem ziedkātiem. Ziedi biezi, kruzuļoti,
īpatnēji rozā krāsā ar vieglu rozā dūmaku ap centru. Izceļas ar sevišķi bagātīgu un ilgstošu
ziedēšanu.
‘DZEGUZES BALSS’ Zaķis ’16
Eur 8,Zieda S dzelteni marmorētas, uz F no centra izplūstošs dzelteni svītrots plankums, kurš
aizņem gandrīz pusi ziedlapas, apmales tumši sarkani violetas, B dzeltena. Izcils jaunums!
‘DZIĻI DZELMĒ’ Zaķis ’19
Eur 10,Šķirne ar lielu augumu un ziediem, kuri ļoti tumšā zili violetā krāsā. Efektīgs un
pamanāms.
‘DZINTARA LATVIETIS’ Zaķis ’19
Eur 8,Šķirne līdzīga ‘Kuršu Dzintaram’ – sārti oranži ziedi ar lielisku sakārtojumu, formu un
noturīgu ziedkātu. ‘Kuršu Dzintars’ atšķiras tikai ar koncentrētāku brūngani oranžu
krāsojumu pie B (šogad jau izpārdots).
’DŽAKOMO’ Zaķis ’16
Eur 9,-,Koša, pa gabalu pamanāma šķirne ar dzeltenīgām S un kontrastainām, samtaini zili
violetām F, neliels dzelteni svītrots plankumiņš ap spilgti sarkani oranžo B. Zied ļoti ilgi
un bagātīgi, 3 – 4 vienlaikus atvērti ziedi kātā.

‘ENĢEĻA SPĀRNI’ Zaķis ’14
Eur 8,Ļoti bagātīgi ziedoša vēlīna baltā šķirne. Ziediem bieza faktūra, lieliska forma,
kruzuļojums, izturība. B dzeltena. Izcili veselīga un audzelīga.
‘EZERA LEĢENDA’ Zaķis ’19
Eur 10,Augšējas ziedlapas praktiski baltas, apakšējās ar toņu pārejām no balta starojuma ap
oranžo B uz zilu pamatkrāsu, kura koncentrējas tumšāk zilā zīmējumā. Ziedlapu apņem
gaiša apmalīte. Varens zieds, augums un resns ziedkāts.
‘FATAMORGANA’ Zaķis ’13
Eur 6,Īpatnējs plicata tipa krāsojums – S ziedlapas viegli lavandas zilganas, bet F pārklātas ar
violeti rozā punktējumu, kurš sabiezinās apmalēs. B brūngani dzeltena. Ziedi atstāj
gaisīgu un drusku nereālu iespaidu. Slaida, veselīga šķirne.
‘GAISMĒNAS’ Zaķis ’17
Eur 6,Lieliskas formas ziedi ar viegli iezilganām S un maigi zilgani violetām, dzīslotām F, koši
oranža B. Izturīga, bagāti ziedoša šķirne.
‘GALMA DĀMA' Zaķis ’20
Eur 12,Lieliskas formas skaisti kruzuļoti ziedi. S ziedlapas krēmdzeltenas, bet F ceriņu rozā. B
gaišā ceriņu zilganā krāsā ar dzeltenu apsarmi. Eleganta!
‘GANDRĪZ MANDARĪNS’ Zaķis ’16
Eur 7,Ziedi dzelteni oranži ar sārtu tonējumu, stingras formas, skaisti kruzuļoti, B ugunīgi
oranža. Lieliski aug.
‘GRAFITI’ Zaķis ’18
Eur 9,Ļoti koši ziedi, kuros var sakatīt 3 vai pat 4 krāsas. S spilgti dzeltenā krāsā, uz F no
oranžās B izplūst dzeltens ķīļveida plankums, to apņem spilgts sarkani violets krāsojums,
uz malu pārejot gaišākā zilgani violetā apmalītē. Ļoti pieprasīta šķirne.
‘HORIZONTS’ Zaķis ’17
Eur 5,Efektīga, ziediem pārbagāta šķirne ar retu krāsojuma tipu – reversa dzeltenā. F ziedlapas
krēmkrāsā, bet augšējās gaiši dzeltenas. Sevišķi izceļas ziedu modernā forma un
kruzuļojums.
‘IMPRESIJA’ Zaķis ’18
Eur 6,Agrīna, daudzkrāsaina šķirne ar grūti aprakstāmu krāsu salikumu. S zeltaini dzeltenas, bet
F ar pārplūstošu sārtu un rozā tonējumu, apmalītes dzeltenas. Zemāks augums, daudz
ziedpumpuru. Lieliski vairojas.
‘JAUNAIS MELOMĀNS’ Zaķis ’17
Eur 8,Manas populārās sārtās šķirnes ‘Melomāns’ uzlabots variants ar spilgtāku krāsu, labāku
formu un sevišķi bagātīgu ziedēšanu. B koši sarkana ar tieksmi veidot radziņu.
‘JAUTRĪBNIEKS’ Zaķis ’19
Eur 6,Balti ziedi, F ziedlapas apņem ceiņu violetas apmales. B dzeltena. 3 – 4 vienlaikus atvērti
ziedi veido iespaidīgu un jauku kopskatu.
‘JUBILEJA’ Zaķis ’19
Eur 8,Liela auguma brūni dzeltenā šķirne ar dzeltenu mēli uz sarkani brūnajām F. Krāsu
salikums sasaucas ar manu ‘Grafiti’vai franču ‘Grenade’. Šķirne veltīta mūsu biedrības 25
gadu jubilejai kopš pirmās kopējās ziedu izstādes.
‘JŪNIJA TVEICE’ Zaķis ’14
Eur 6,Koši dzelteni, lieliskas formas un spēcīgi kruzuļotie ziedi tiek pamanīti pa gabalu, kaut
šķirne ar lielu augumu neizceļas, toties ir ļoti noturīgi ziedkāti un ilgstoša, bagātīga

ziedēšana. Ziedu krāsas tveicīgumu pastiprina viegls brūngans tonējums ap spilgti
dzelteno B.
‘KARALIENE MARGO’ Zaķis ’13
Eur 8,Liela auguma sārtā šķirne, izceļas ar izcili tīru krāsu, 3 – 4 vienlaikus atvērtiem ziediem,
kruzuļojumu un pat vieglu burbuļveida bārkstojumu ap ziedlapām. B rozā. Uzvedas
nevainojami. Īsta karaliene!

‘BURVJU APLIS’

‘AUGĻU PLATE’

‘BALETMEISTARS’

‘GRAFITI’

‘MEŽABRĀLIS’

‘DĀMU MĪLULIS’

‘DEJU VIRPULĪ’

‘DŽAKOMO’

‘DZEGUZES BALSS’

‘ŪDENSVĪRS’

‘LEDUS LAIKMETS’

‘JAUTRĪBNIEKS’

‘SĀRTĀKAIS SAPNIS’

‘MELLEŅU VĪNS’

‘KURŠU VIRSAITIS’

‘SENDIENAS’

‘LIDO DOMA’

‘ZELTNESIS’

‘ZELTA AURA’

‘ZVAIGŽŅU CEĻŠ’

‘KARSTĀS DEJAS’ Zaķis ’14
Eur 6,Spilgta un kontrastaina šķirne. S tīri tumši dzeltenas, F mirdzoši sarkani brūnas, B koši
oranža. Zied ilgi un bagātīgi, aug nevainojami. Māsa manai šī tipa pieprasītākajai šķirnei
‘Vanema’.
‘KARUSELIS’ Zaķis ’18
Eur 10,Vareni ziedi ar interesantu formu un krāsu – S ziedlapas tīri dzeltenas, F ar sarkani violetu
centru un ļoti kruzuļotām, uzlocītām apmalēm, tā kā redzamama gaišāka ziedlapu
muguras krāsa. Pirmie ziedi visi ar 4 + 4 ziedlapām. Zied bagātīgi, faktiski zieds pie zieda.
‘KURŠU DZINTARS’ Zaķis ’19
Eur 8,Gaiši oranži lieli ziedi, uz apakšējām ziedlapām pārplūstošs tumšāk oranžs tonējums.
Stabila un veselīga šķirne.
‘KURŠU VIRSAITIS’ Zaķis ’14
Eur 7,Šķirne ar kontrastainiem ziediem, ļoti resnu un noturīgu ziedkātu. S ziedlapas tīri koši
dzeltenas, F sarkanbrūnas, ap bronzas krāsas B dzeltens iekrāsojums. Uzvedas kā īsts
virsaitis, bet bez kaprīzēm.
‘LAIMES RATS’ Zaķis ’18
Eur 6,Vēl viena šķirne ar dzeltenu un sarkani brūnu krāsu salikumu, uz košajām F zieda centrā
interesants dzelteni iekrāsots aplis. Zied agri un bagātīgi.
‘LATVIJAS ZELTS' Zaķis ’20
Eur 15,Ziedi tumši zeltaini dzelteni, tumšākie dzeltenie dārzā, pie S pamatnes par viegli brūngani
toņi. Varens un noturīgs ziedkāts. Lēni vairojas, tādēļ reti varu piedāvāt. Tikai nedaudzi
stādi.
‘LEDUS LAIKMETS’ Zaķis ’13
Eur 5,Ļoti lieli, skaisti kruzuļoti ziedi ledus zilganā krāsā. Spēcīgs augums, izcila vairošanās,
bagātīga ziedēšana – šķirne nevar palikt nepamanīta.
‘LEDUS RAKSTI’ Zaķis ’18
Eur 7,Ļoti populāra un pieprasīta šķirne ar zilajām šķirnēm neparastu krāsojumu. Zilgani baltas
S un balti iesvītrots tonējums pāri visām F, apmales spilgtākā zilā pamatkrāsā. Ziedi rada
ļoti vieglu un gaisīgu iespaidu.
‘LEDUS VIRSOTNE’ Zaķis ’13
Eur 6,Reversa divtoņu zilā šķirne. F ziedlapas viegli zilganas, praktiski baltas, bet S skaisti zilā
krāsā. B zieda rīklītē dzeltena, ārpusē balta. Viena no visbagātīgāk ziedošām šķirnēm
dārzā! Nevainojama visos aspektos.
‘LIDO DOMA’ Zaķis ’20
Eur 10,Lieliska baltā šķirne, sasaucas ar šķirnēm ‘Enģeļa spārni’ un ‘Stratosfēra’, zied vēlāk,
atšķiras ar sarkano bārdiņu un „ragu” tās galā.

‘LIELDIENU RĪTS’ Zaķis ’17
Eur 5,Dzeltenā šķirne ar skaistas formas noapaļotiem ziediem, F centrs praktiski balts. Pazems
stabils augums, bagātīgi zied.
‘LIETUS VĪRS’ Zaķis ’18
Eur 8,Vareni, kruzuļoti ziedi divtoņu sarkani violetā krāsā, S gaišākas. Uz F ap sarkano B
gaišāks svītrojums. Liels augums, noturīgs ziedkāts, ilgstoša ziedēšana.
‘LORDS DENDIJS’ Zaķis ’14
Eur 6,Ļoti kontrastainu ziedu šķirne. S tīri gaiši zilas, bet F samtaini tumši zilas, gandrīz melnas.
Eleganta un akurāta šķirne, aug lieliski.
‘MEDUS AVOTS’ Zaķis ’18
Eur 7,Vidēja auguma šķirne ar bieziem, kruzuļotiem ziediem dzintara vai medus oranžā krāsā, B
oranža. Reti tīra un patīkama krāsa. Zied ilgi un bagātīgi.
‘MELOMĀNS’ Zaķis ’08
Eur 5,Efektīga šķirne ar perfektas formas, kruzuļotiem tīri sārtiem ziediem. Sevišķu akcentu
piešķir neparasti lielā B - rīklītē koši sarkana, ar gaišāku „ragu”. Aug nevainojami.
‘MELLEŅU VĪNS’ Zaķis ’14
Eur 7,Agrīna un ļoti koša šķirne, kuras krāsa atbilst nosaukumam. Labākā no manas šķirnes
‘Vīna Gars’ bērniem. S nedaudz gaišākas, B sarkana. Lieliska zieda forma un
kruzuļojums, ilgstoša un bagātīga ziedēšana.
‘MEŽABRĀLIS’ Zaķis ’18
Eur 6,Grūti aprakstāma daudzkrāsu ziedu krāsu un toņu bagātība – dzeltens, brūngans, ceriņu
violets veido neatkārtojamu krāsu kokteili. Lieliski aug, zied ilgi un bagātīgi.
‘MISIŅBĀRDIS’ Zaķis ’19
Eur 10,Varena šķirne ar lieliem un kontrastainiem ziediem. Zieda S gaiši dzeltenas, bet F ļoti
tumši sarkani violetas, vistumšākās no līdzīga krāsojuma tipa šķirnēm. Pie dzeltenīgi
brūnās B tādas pat krāsas plankumiņš. Resni un noturīgi ziedkāti.
‘MŪZAS SMAIDS’ Zaķis ’18
Eur 7,Reti sastopama ziedu krāsa – zieds aveņu rozā, uz F no centra pāri ziedlapai veidojas
gaišāks un tumšāks dzīslojums, B koši sarkana. Vidēja auguma šķirne ar lielu pumpuru
skaitu un daudz vienlaikus atvērto ziedu. Viens no labākajiem šī gada jaunumiem.
‘NAKTS NOSKAŅA’ Zaķis ’19
Eur 7,Ļoti tumši zilie ziedi it kā no centra izstaro bālu gaismiņu, ziedi lieli un vienlaikus daudz
atvērto, zied ilgi un bagātīgi. Pamanāma un pieprasīta šķirne.
‘NEPTŪNA NAKTS’ Zaķis ’17
Eur 7,Ļoti kontrastainu ziedu šķirne ar gaiši zilām S un melni violetām F ziedlapām, kuru centrā
balts svītrojums uz apmēram 1/3 ziedlapas. Stingrs ziedkāts, laba audzelība un vairošanās.
‘OLU KAUJA’ Zaķis ’15
Eur 5,Efektīga dzeltenā šķirne ar tumšāku F centru, īsts lauku olu dzeltenums. Atgriežas
katalogā pēc vairākiem gadiem, joprojām savdabīga un pievilcīga šķirne.
‘PALSAIS RĪTS’ Zaķis ’19
Eur 6,Savdabīga šķirne ar ļoti lieliem, bieziem, perfektas formas ziediem. Krāsojums kā rīta
migla ar vieglu lavandas toni , pa gabalu gandrīz balti. B sarkana kā lukturītis miglā. Aug
lieliski.
‘PĒDAS SNIEGĀ’ Zaķis ’14
Eur 5,Ziedi zilgani balti, uz F ziedlapām izteiksmīgs zils marmorējums, koncentrētāks zieda
centrā. Īpatnēja, no citām atšķirīga šķirne. Aug bez problēmām.

‘PIENA UPE’ Zaķis ’18
Eur 6,Ziedi krēmkrāsā, ļoti kruzuļoti ar dzeltenāku tonējumu ziedlapu apmalēs. Bagātīgi zied.
‘PIENA CEĻŠ' Zaķis
Eur 5,Viena no manām senākajām šķirnēm, kura pēc daudziem gadiem atgriezās pie manis.
Krēmdzelteni, ļoti kruzuļoti ziedi, vienlaikus atvērti 3 – 4 ziedi, zied agri un bagātīgi.
‘PUSNAKTS VIESIS’ Zaķis ’14
Eur 8,Viena no manām 2 jaunajām „ melnajām” šķirnēm. Ziedi divtoņu zili melni, S ziedlapas
nedaudz gaišākas. Liels augums un lieli ziedi, resns un noturīgs ziedkāts. B brūna ar
apsarmi. Skaisti kruzuļotie ziedi perfekti sakārtoti uz ziedkāta. Absolūti izturīga un
veselīga šķirne.
‘REVERANSS’ Zaķis ’19
Eur 8,Milzīgi, kruzuļoti, ļoti maigi rozā ziedi resnos ziedkātos. Šķirne vēlīna, efektīgi izceļas uz
pārējo pārziedējušo šķirņu fona ar savu svaigumu.
‘RIGONDA’ Zaķis ’13
Eur 4,Dzeltenas S, sarkani brūnas F. Kontrastains ‘Vanema’tipa zieds, mazāk kruzuļots, bet
vairojas vislabāk no līdzīgajām. Aug nevainojami, zied ļoti bagātīgi.
‘RITUĀLS’ Zaķis ’14
Eur 7,Šķirne līdzīga brālim – ‘Pusnakts Viesim’, nedaudz zemāka auguma, vēlīnāka, bagātīgi un
ilgi ziedoša. Kopskatā šķiet melnāka, jo tumši brūnā B saplūst ar zieda samtaino
melnumu. Vairojas ļoti labi.
‘RĪGELS’ Zaķis ’19
Eur 7,Ziediem vistīrākā vidēji zilā krāsa, pumpuru muguriņas baltas, atveroties zieds vienmērīgā
krāsā bez piemaisījumiem. Dārzā mirdz, tādēļ nosaucu šīs spilgtās zvaigznes vārdā. Aug
lieliski.
‘SAULES DAINAS’ Zaķis ’18
Eur 8,Ziedi krēmbalti, apakšējās ziedlapas centrs ar dzeltenāku tonējumu. Bagātīgi ziedošie ceri
rada ļoti gaišu un gaisīgu iespaidu. Aug lieliski.
‘SAULES IELEJA’ Zaķis ’17
Eur 6,Spēcīga auguma dzeltenā šķirne ar gaišāku F ziedlapu centru, mēdz būt pat 4 vienlaikus
atvērti ziedi. Labs papildinājums dzeltenajām šķirnēm.
‘SAULES MŪŽS’ Zaķis ’13
Eur 5,Liela un bagātīgi ziedoša dzeltenā šķirne, F centrs nedaudz gaišāks, B dzelteni oranža.
Viena no ilgstošāk ziedošajām šķirnēm, aug nevainojami.
‘SAULRIETS’ Zaķis ’14
Eur 6,Savdabīga krāsojuma ziedi ar oranži sārtām toņu pārejām ziedlapās, F pleci vairāk
iekrāsoti. Īstas saulrieta krāsas. Šķirnei spēcīgs augums, blīvi un ļoti kruzuļoti ziedi,
ilgstoša ziedēšana – dārzā beidz ziedēt viena no pēdējām. Audzelīga.
‘SAVĀDA VASARA’ Zaķis ’13
Eur 5,Ļoti interesanta dzeltenas un violetas krāsas kombinācija – S zaļgani dzelteno pamatkrāsu
klāj violets tonējums, F dzeltenas ar sinepju nokrāsu, B dzeltena. Zied ļoti bagātīgi.
‘SĀRTĀKAIS SAPNIS’ Zaķis ’16
Eur 10,Liela auguma šķirne ar lieliem ziediem, noturīgu ziedkātu. Ziedu krāsa piesātināti sārta,
tiešām vissārtākā dārzā. Lieliska zieda forma ar biezām, kruzuļotām ziedlapām. Ierobežotā
daudzumā!

‘SENDIENAS’ Zaķis ’19
Eur 7,Violeti sarkani ziedi, laba zieda forma un kruzuļojums, bagātīga ziedēšana. B bronzas
krāsā.
‘SIGNĀLS NO KOSMOSA’ Zaķis ’17
Eur 12,„Ragainā” šķirne ar neparastu krāsu – ziedlapas maigi pasteļu rozīgā krāsā ar zilgani
dūmakainu tonējumu, B sarkana ar garu zilu ragu. Ļoti ilgstoši ziedoša. Nav līdzīgas!
‘SMAGAIS METĀLS’ Zaķis ’15
Eur 6,Liels, biezs zili violets zieds ar metālisku spīdumu. B dzeltena. Ļoti laba zieda forma,
resns un noturīgs ziedkāts. Efektīgs!
‘SUDRABA LATS’ Zaķis ’16
Eur 6,Zilgani balti , lieliskas formas ziedi ar it kā sudrabotu mirdzumu, B zeltaina. Ļoti ilgi
ziedoša šķirne.
‘UGUNSSARGS’ Zaķis ’14
Eur 7,Ziedi tumši sarkani brūni, ar uzsvaru uz pirmo vārdu. Ap platajām, noapaļotajām F
izteiksmīga, par toni gaišāka apmale. Oriģināla krāsa, nevainojama uzvedība. Viena no
manām perspektīvākajām šķirnēm.
‘ŪDENSVĪRS’ Zaķis ’14
Eur 5,Vēlīna liela auguma šķirne. Ziedu pamatkrāsa gaiši zili violeta, uz F izteiksmīgs tumši zils
plankums ar pakāpenisku toņu pāreju uz pamatkrāsu ziedlapu apmalēs. B dzeltena ar
zilganu galu. Izcili audzelīga, bagātīgi ziedoša šķirne, veido spēcīgu lapojumu.
‘VAKARBLĀZMA’ Zaķis ’19
Eur 7,Gaiši oranžo saulrieta toņu ziedi, uz apakšējām ziedlapām nedaudz tumšāks svītrojums.
Reta un pievilcīga krāsa. Aug labi.
‘VECTĒVA PĪPE’ Zaķis ’14
Eur 5,Oriģināla un neparasta reversā tipa šķirne. S ziedlapas tumšākas, dūmakaini zilganos
toņos ar dzeltenīgi brūnganu piedevu, bet F gaišākā dūmakaini dzeltenīgā krāsā. Var
patikt vai nepatikt, bet vienaldzīgu neatstāj. Super audzelīga.
‘VILINĀJUMS’ Zaķis ’16
Eur 7,Ļoti krāšņa un pamanāma šķirne. Ziedu S maigi sārtās, bet F koši zilgani rozā, B sarkana.
Vienlaikus atvērti pat 4 ziedi labi zarotā ziednesī.
‘VIĻŅU RITMI’ Zaķis ’16
Eur 7,Ļoti kruzuļoti perfektas formas ziedi, kuru S baltas, bet horizontālās F vidēji zilas ar
gaišāku maliņu, B sarkana. Aug nevainojami, zied bagātīgi.
‘VĪNA GARS’ Zaķis ’10
Eur 5,Spēcīga auguma šķirne ar lieliem ziediem un ļoti sazarotiem ziednešiem. Ziedi vīna
purpura krāsā, S gaišākas, ap F gaišāka apmalīte, B sarkana. Ziedi stipri kruzuļoti,
apmalītes bārkstotas. Aug lieliski, bagātīgi zied. Agrīns. Pamanāms jau iztālēm.
‘ZELTA GREDZENS’ Zaķis ’16
Eur 8,Šis ‘Saules Takas’ bērns mani pārsteidza jau pirmo reizi uzziedot. Varens, zeltaini
dzeltens vai pat gaiši oranžs zieds ar precīzu apmali ap balto F centru. B oranža. Būs
grāvējs!
‘ZELTA MEŽĢĪNES’ Zaķis ’11
Eur 5,Viena no manām klasiskajām šķirnēm, kuru atjaunoju kolekcijā, jo augumā, ziedēšanas
bagātībā un dzelteno, kruzuļoto un pat it kā bārkstoto ziedu spilgtumā grūti atrast
līdzvērtīgu dzelteno šķirni.
\

‘ZELTNESIS’ Zaķis ’16
Eur 8,Lieli, balti ziedi ar dzeltenu S muguras tonējumu un dzeltenu plankumu uz F ap koši
dzelteno B. Liela auguma, efektīga un pamanāma šķirne.
‘ZODIAKS’ Zaķis ‘12
Eur 5,Baltas S, F pamatkrāsa zila, lielāko ziedlapas daļu klāj balts marmorējums, apmalītes
gaišākas, B dzeltena. Ļoti robusta, agrīna, bagātīgi ziedoša šķirne. Izcila veselība un
pavairošanās spējas.
‘ZVAIGŽŅU CEĻŠ’ Zaķis ’18
Eur 7,Vidēji zili divtoņu ziedi, uz tumšākajām F balts svītrojums un zīmējums līdz ziedlapas
vidum. Vidējs augums, ļoti bagātīga ziedēšana.
‘ZVAIGŽŅU KLAIDONIS’ Zaķis ’13
Eur 5,Baltas S, vidēji zilas F ar lielu baltu plankumu un baltu svītrojumu uz tām, B dzeltena.
Ļoti bagātīgi zied. Šķirne pamanāma pa gabalu.
ĀRZEMJU SELEKCIJAS ŠĶIRŅU FOTO
Vairāk fotogrāfiju manos albumos, kuru adreses norādītas kataloga ievadā
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‘FIERY FIGURE’
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‘INK PATTERNS’
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SNOW’

‘SORBONNE’

‘CALGARY’

‘ITALIAN VELVET’
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‘COCKTAIL’

‘COPATONIC’

‘BERSERK’

‘MAGICAL
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‘RUMOR HAS IT’

‘WONDERS NEVER
CEASE’

‘PROJECT
RUNWAY’

‘FIRST PICK’

‘HONOURABLE
LORD’

‘SATURN’

‘MASTER OF
DISGUISE’

‘SATIN AND LACE’

‘SPICED LEMON’

Ārzemju selekcionāru augsto bārdaino īrisu šķirnes
‘ACOMA’ Magee ’87, 75-85cm.
Eur 4,S. gaiši zilas, F.- krēmkrāsas ar violetām ziedlapu maliņām un svītriņām pa visu
ziedlapu. Laba ziedu forma un kruzuļojums. Bārdiņa brūngansarkana.
'AFTER THE DAWN' R. Ernst ’95, 90cm
Eur 4,Ziedi gaiši persiku sārti ar krēmdzeltenu tonējumu. Maigi un izteiksmīgi.
‘AIR OF MYSTERY’ Blyth ’07
Eur 6,Gaiši oranžas S, pārplūstoša violeta krāsa uz F, B oranža. Lielisks kruzuļojums un zieda
forma.
‘ALABASTER UNICORN’ Sutton ‘96, 90 cm, HM- 99, AM- 02
Eur 4,Ļoti izteiksmīga ragaino īrisu šķirne. Ziedi mirdzoši balti, kruzuļoti. B dzeltena ar
piepaceltu, ap 5 cm garu ragu. Veselīga, pievilcīga.
‘ALPENVIEW’ Keppel ’03 HM- 05, AM- 07
Eur 5,Liels, skaistas formas zieds, kuram S vidēji zilas, bet F silti baltas. B krēmkrāsā. Viena no
maigākajām un patīkamākajām zili reversajām šķirnēm.
‘AMARILLO FRILLS’ Hager ’02, HM- 04, AM- 06
Eur 7,Skaisti kruzuļotie un bārkstotie ziedi piesātinātā zeltdzeltenā krāsā, B dzeltena.
Izcila šķirne!
‘ANCIENT ECHOES’ F Blyth ‘97
Eur 8,Unikāla krāsu kombinācija. S. – antīka zelta, F. - tumši ķiršu sarkanas ar šauru rozā
apmali gar ziedlapas malu!!! Klase.
‘ARCTIC EXPRESS’ Gatty ’96 HM- 98, 95cm
Eur 4,Pasakaini skaista, tīri balta, ļoti kruzuļota šķirne ar viegli iedzeltenu B.

‘ATLANTA BELLE’ Magee '92
Eur 4,Sārti rozā šķirne ar iezaļganu persiku atblāzmu un iekrāsotām F pamatnēm.
Veselīga un bagātīgi ziedoša.
‘BABY I LOVE YOU’ Black ’12
Eur 8,Platas, skaistas formas baltas apakšējās ziedlapas ar olīvu krāsas tīklotu zīmējumu un
gaišāku apmali. S – baltas. Augums, ziedu lielums un forma dara šo šķirni oriģinālu un
pievilcīgu.
‘BADLANDS’ Schreiner ’03 HM- 05, AM- 07
Eur 6,Varens, spēcīgi kruzuļots zieds, S- tumšā purpurkrāsā, F purpurmelnas. Viens no
efektīgākajiem „melnajiem” īrisiem. Lieliski aug pie mums.
‘BALTIC SEA’ T.Johson ’08
Eur 8,Spēcīgi kruzuļoti ziedi tīrā jūras zilā krāsā. Stingri, labi sazaroti ziedneši. Veselīga un
audzelīga šķirne.
‘BARBARA MAY’ T.Johnson ’07
Eur 7,Balto ziedu apņem vidēji violeta, šaura plicata tipa apmalīte. Liels, izteiksmīgi kruzuļots
zieds, šķirne veselīga un lieliski augoša.
‘BE ORIGINAL’ Ghio ‘09
Eur 8,Sārti oranžas S ziedlapas, F baltas ar platu ceriņu rozā apmali. B oranža. Ļoti jauka un
interesanta šķirne.
‘BEAUTY BECOMES HER’ Black ’10
Eur 8,Vairākkārt apbalvota izcila dzeltenā šķirne ar lielisku ziedu formu, sakārtojumu ziedkātā
un labām augšanas īpašībām.
‘BEFORE THE STORM’ Innerst ’89, WM’95, DM- 96
Eur 5,Melnākais no melnajiem īrisiem ar jauku smaržu. Saņēmis Daika medaļu.
‘BELGIAN PRINCESS’ T.Johnson ’05, HM- 07, AM-09
Eur 6,Pasakaini skaista agrīna šķirne ar izcili kruzuļotiem ziediem, kuriem S zilganas ar sārtu
tonējumu, bet F gaišākas. B koraļkrāsā. Perfekts ziednesis, bagātīgi zied. „Māsa”šķirnei
‘Modern Woman’.
‘BERRY SCARY’
Eur 6,Zieda pamatkrāsa sarkani violeta, uz F izteikts tumšāk violets plankums ar platu gaišāku
apmali. B oranža. Neparasta un pamanāma krāsa.
‘BERSERK’ T.Johnson ’14
Eur 7,Vidēja auguma šķirne ar neparastu ziedu krāsojumu – S baltas, bet F balto pamatni klāj
purpura svītrojums. Dārzā pamanāma!
‘BIG BAND’
Eur 12,Oriģināla un atšķirīga šķirne. Zieds ar ļoti tumši violetu centru un neparasti platu dzeltenu
apmali. Stingrs ziedkāts, ilgstoši zied, labi vairojas.
‘BLANKET OF SNOW’ T.Johnson ’06
Eur 6,Tīri balti ziedi ar citrondzeltenu ietonējumu zieda pamatnē, B dzeltena. Varens audzējs ar
spēcīgiem ziednešiem.
‘BLUEBERRY BLISS’ Schreiner ’04
Eur 6,Milzu auguma šķirne ar ļoti lieliem vidēji ziliem ziediem. Lieliski aug.
‘BOLD EXPRESSION’ R.Ernst’03; HM’06
Eur 5,S – spilgti purpurvioletas, F – persiku krāsā, ko apņem purpurvioleta maliņa. Liela oranža
bārdiņa.

‘BRIGHT SUNSHINY DAY’ T.Johnson ’10
Eur 8,Liela auguma,labi augoša šķirne ar gaiši dzeltenu S un zeltaini dzeltenu,brūni iesvītrotu F.
Spilgti zeltaina B.
‘BRAZILIAN ART’ Keppel ’09
Eur 9,Aprikožu oranžs zieds ar platu, izplūdušu purpura sarkanu apmali ap F ziedlapām. Viena
no krāšņākajām šāda tipa šķirnēm. Aug labi, zied regulāri.
‘BROCKEN HEART’ T.Johnson ’06
Eur 7,Persiku oranžas S, bet F pārplūstošā sarkanvioletā krāsā ar persiku tonējumu ap tumši
oranžo B un uz F pleciem. Izcila ziedu forma un kruzuļojums, lielisks kopskats, jo
vienlaikus atver 3 – 4 ziedus.
‘BRUSSELS’ T.Johnson ’04 HM- 06, AM- 08
Eur 5,Kruzuļotas vidēji zilas S un ledus baltas F, viena no labākajām reversajām divtoņu
šķirnēm, atvērti vismaz 3 ziedi elegantā ziedkopā. Robusta, audzelīga šķirne.
‘CALGARY’ T.Johnson ’10
Eur 5,Zieda S zilgani baltas ar viegli rozā tonējumu, F vidēji zilas ar rozā tonējumu pamatnē.
Izcili veselīga un audzelīga šķirne, zied bagātīgi.
‘CATWALK QUEEN’ T.Johnson ’11
Eur 8,Populāra, bagātīgi ziedoša šķirne, kuras S ziedlapas dzeltenas, bet F gaiši violetas ar
veczelta apmalīti. Ziedi spēcīgi kruzuļoti. Moderns krāsu salikums.
‘CELESTIAL EXPLOSION’ Tasco ’04, HM-06, AM-08
Eur 7,Unikāla šķirne! Violetas S, bet F uz balta pamata violets punktējums, apmalīte tumšāka.
Daika medaļnieces ‘Splashacata’ bērns. Aug labi.
'CHANGING WINDS' Tompkins ‘94
Eur 5,S violetrozā, kruzuļotas, F tumšākas, ar krēmīgu svītrojumu pa visu ziedlapu, B
mandarīnu sarkana.
‘CHASING RAINBOWS’ Hager ’98, HM- 00, AM- 02
Eur 5,Laškrāsas S ar ceriņu tonējumu, platās, kruzuļotās F orhideju rozā krāsā, mandarīnu
sarkana B. Izcila šķirne!
‘CHERRY LANE’ Corlew ’93 90 cm
Eur 5,Tīri sārta šķirne ar sarkanu B.
'CLASSIC LOOK' Schreiner ‘92 95 cm HM- 94 AM- 96
Eur 4,Lieli, balti perfektas formas ziedi, kurus apņem šaura lobēliju zila apmalīte.
‘COCKTAIL’ Cayeux ’09
Eur 8,Īsts krāsu kokteilis! Zieda S brūnganas ar vīna rozā pārplūstošu tonējumu, F ar bordo
krāsas svītrojumu un punktējumu, mandarīnu krāsas B. Efektīgs franču jaunums.
‘COMMON THREAD’ T.Johnson ’12
Eur 8,Liels kruzuļots balts zieds ar zili violetām plicata tipa apmalēm.Spēcīga labi augoša
šķirne.
‘CONJURATION’ Byers ’89, HM- 91, AM- 94, DM- 98
Eur 5,Fantastiska plicata! S baltas ar viegli zilganvioletām maliņām, F baltas ar platām
ametistzilām malām, B spilgti mandarīnu oranža ar baltu augšup vērstu galu.
Pat līdz 12 ziedu ziednesī. Šī šķirne saņēmusi visus iespējamos apbalvojumus!
‘COPATONIC’ Blyth ‘94
Eur 9,Ļoti populāra šķirne gan Amerikā, gan Krievijā, ar lieliem skaisti kruzuļotiem ziediem,
kuriem S ir brūnganas, bet F ir tumši sarkanbrūnas, samtainas, ar precīzu brūnganu apmali
un apelsīnoranžu bārdiņu. Pavāji vairojas.

‘CORPS DE BALLET’ Hager ‘98, 105 cm, HM- 01
Eur 5,Gaiši sārti ziedi, B oranža, bet tās gals krāsojas violets un paceļas virs ziedlapas
kā liels rags. Skaisti, efektīgi ziedi stingros kātos.
‘COUNT DRACULA’ Hedgecock ’00, HM- 02
Eur 6,Liels samtains tumši purpurkrāsas zieds ar bronzas krāsas bārdiņu, kura pāriet
purpurkrāsas ragā.
‘DARING DECEPTION’ T.Johnson ’12
Eur 10,Efektīga un labi augoša šķirne, kuras S ziedlapas baltas, F – samtaini purpura, tās apņem
balta un ļoti kruzuļota apmale. Izcils jaunums!
‘DAWNING’ Ghio ’95 HM- 97, HM- 99
Eur 4,Maigs zieds, kuram S citronu krāsā ar sārtu pamatni, F citrondzeltenīgas ar rozīgu
tonējumu, B mandarīnoranža.
‘DECADENCE’ B.Blyth ’04, HM- 06, AM- 08, Walter Cup – 06
Eur 10,Populārākā Austrālijas šķirne – sensācija. Viena no pēdējo gadu efektīgākajām šķirnēm:
ziedi superkruzuļoti un bārkstaini, S aprikožu krāsā, F purpursarkanas ar aprikožu krāsas
apmalīti, B sarkana. Lēni vairojas.
‘DESIGNING WOMAN’ Gatty ’90, HM- 92, AM- 94
Eur 4,Efektīgs, skaisti kruzuļots zieds, kura S tumši violetrozā, F- gaiši violetrozā ar
gaišāku centru ap spilgti mandarīnsarkano B.
‘DOODADS’ Black ’04, HM- 06
Eur 5,Pērļaini dzeltenas S ar violetu muguriņas tonējumu, F zili violetas ar zeltainu apmalīti un
pleciem, B dzeltena ar izteiksmīgu violetu „ ragu’. Skaists kruzuļojums, lieliska audzelība.
‘DOUBLE RINGER’ R.Ernst ‘07, 100cm
Eur 4,Liels, skaists, iespaidīgs zieds ar baltām, krokainām S un unikālu dubultu apmali
- baltu un dzeltenu ap baltām F, kuru vidū karameļu krāsas lāsojums. Oranža B.
‘DOWNTOWN MAN’ Blyth ’09
Eur 7,Baltas S, bet F ar zili violetu svītrotu zīmējumu un tumšākām apmalēm. Viena no
labākajām starp līdzīga krāsojuma tipa šķirnēm.
‘DREAM TEAM’ T.Johnson ’07, HM-09
Eur 5,Baltas S ar citrondzeltenu tonējumu maliņās, citrondzeltenas F. Varens augums, lieli,
kruzuļoti ziedi, spēcīgs un veselīgs lapojums. Viena no izturīgākajām importa šķirnēm
jebkuros apstākļos.
‘DUSKY CHALENGER’ Schreiner ’86, 100cm, HM-88, AM-90, DM-92
Eur 4,Ļoti liels zieds tumši melnizilā krāsā ar skaistu kruzuļojumu. Ziedneši gari
un izturīgi. Ļoti iespaidīga un izskatīga šķirne.
‘FABULOUS FORTUNE’ Black ’14
Eur 7,S-kastaņbrūnas ar orhideju krāsas joslām F-samtaini tumši brūnas gandrīz melnīg ar
spilgti oranžu B. Labi augoša šķirne stingros ziedkātos.
‘FALL FASHION’ T.Johnson ’07
Eur 8,Liels kruzuļots zieds gaišā aprikožu krāsā ar oranžu bārdiņu. Spēcīga labi augoša šķirne.
‘FANCY A FLUTTER’ Blyth ‘06
Eur 5,Silti balts zieds ar gaiši dzeltenām F, kurām ap B brūni violets zīmējums. Daudz vidēja
lieluma ziedu labi zarotā ziednesī.
'FEMININE FIRE' R. Ernst ’91, 95 cm
Eur 3,Tīri sārta šķirne ar lielisku ziedu kruzuļojumu.

‘FEMME FATALE’ Gatty ’88, 90 cm, HM- 91
Eur 3,Skaisti kruzuļots zieds persiku sārtā krāsā ar koraļsarkanu B.
‘FIERY FIGURE’ Innerst ’00
Eur 8,Ugunīgi tumši oranži ziedi, viena no mūsu apstākļiem piemērotākajām oranžajām
šķirnēm. Krāsa!
‘FIRST PICK’ Schreiner ’11
Eur 7,Burgundas sarkanas S, plata plicata tipa apmale ap silti baltajām F. Efektīga, labi augoša
šķirne.
‘FJORD’ R.Nelson ’96, HM- 99
Eur 5,Ļoti stipri kruzuļota, bagātīgi ziedoša šķirne ar gaiši zilganbaltiem ziediem. Viena no
labākajam šāda krāsojuma šķirnēm. Klase!
‘FLORIDA ORANGE’ Keppel ’89, 100cm
Eur 4,Tumši dzelteni oranžs zieds, B mandarīnoranža. Spēcīga smarža.
‘FLY YOUR COLORS’ Black ’08
Eur 7,Neparasts, neaprakstāms krāsu salikums. Pārplūstoša sarkani violeta krāsa ar dzeltenu
tonējumu apmalēs. Varens audzējs. Unikāls.
‘FOGBOUND’ Keppel ‘98, HM- 00, AM- 02
Eur 5,Skaisti kruzuļota, labi augoša šķirne ar gaiši zilām S un baltām F ar ceriņrozā nokrāsu.
Oranža B. Izcila zieda forma, daudz izmantota selekcijā.
‘FORGE FIRE’ R.Ernsts ’91, 95-100cm
Eur 4,Viena no skaistākajām sarkanbrūnajām šķirnēm, kurā S samtaini brūnsarkanas,
bet F vēl tumšākā brūnsarkanā krāsā, ķiršsarkana nokrāsa. Zeltainā bārdiņa
akcentē šīs šķirnes samtainumu. Zaroti, stingri ziedneši.
‘FRED AND GINGER’ Black ’13
Eur 6,Dūmakaini violetas S, gaiši zilganas F ar iesārtu apmalīti. Spēcīgs augums, lieliski aug.
‘FRENCH RIVIERA’ T.Johnson ‘09
Eur 7,Krāšņa, bagātīgi ziedoša šķirne ar skaisti kruzuļotiem ziediem. Spilgti dzeltenas S
ziedlapas un zeltaina apmale tumša sarkankoka krāsas F ziedlapām, krēmbalts apkaklītes
krāsojums un dzeltenīgs svītrojums apkārt zeltainai bārdiņai. Gari, izturīgi un sazaroti
ziedneši.
‘FULL FIGURED’ T.Johnson ’05, HM- 07
Eur 5,S baltas, platās un kruzuļotās F vīnsarkanas, B oranža. Augums vidējs. Kontrasts!
‘FUNAMBULE’ Cayeux ’06
Eur 6,S viegli dzeltenas, F plūmju violetas ar dzeltenu plankumu centrā, B oranža. Izskatīga!
‘GALLERY’ T.Johnson ’05
Eur 6,Ļoti bagātīgi ziedoša plicata tipa šķirne ar tumši sarkani violetiem ziediem, F centrā liels
krēmkrāsas plankums. Populāra, veselīga un audzelīga šķirne, ļoti agrīna.
‘GARNEMENT’ Cayeux ’09
Eur 7,Orhideju zilganas S, violetas F ar krēmkrāsas plankumu un centra līniju. Koši oranža B.
Labas formas, blīvi un kruzuļoti ziedi. Viena no labākajām franču šķirnēm, lieliski aug.
‘GLAMAZON’ Blyth ’07
Eur 8,Lieli un kruzuļoti ziedi, kuru S ziedlapas medaini zeltainas, bet F īpatni rozā ar zilganu
tonīti centrā ap oranži sarkano B. Veselīga, ziemcietīga.
‘GODSEND’ Byers ’89 90–95 cm
Eur 4,S un F gaiši sārtas, B oranža ar ametista krāsas ragu. Zieds smaržīgs, ar skaistu
krokojumu.

‘GOODBYE GIRL’ Schreiner ’95, HM-97
Eur 4,Ziedlapas kruzuļotas, flamingo sārtas, B oranža. Skaista, bagātīgi ziedoša šķirne.
‘GUILT FREE SAMPLE’ Black ’07
Eur 5,Ziedu S maigi sārtas, F pienbaltas ar persiku krāsas plankumu pamatnē un sarkani oranžu
B. Varens augums, lielisks ziedkāta zarojums. Audzelīgs.
‘HAUT LES VOILES’ Cayeux ’00
Eur 5,Divkrāsu – dzeltenas S un zilas F. Viena no labākajām šī tipa šķirnēm. 2. vieta Florences
konkursā 2002.g.
‘HIGH MASTER’ Blyth ’00
Eur 6,S gaišā citronu krāsā ar rozā tonējumu, violeti rozā F ar baltu un dzeltenu luminata
plankumu pie dzeltenās B. Agrīna, krāsu bagāta šķirne. Ļoti labi aug mūsu apstākļos.
‘HOLIDAY SPIRIT’ Johnson ’09
Eur 7,Riekstu krāsas S, F mahagonija krāsā ar gaišāku lāsojumu, B oranža.
‘HOLLYWOOD LIGHTS’ T.Johnson ’11
Eur 7,S dzeltenas,F-tumši purpursarkanas ar gaišāku apmali,spilgti oranža B. Spēcīgs krāsu
kontrasts.Izturīga,labi augoša.
‘HONEY HOUSE’ Blyth ’02
Eur 7,Skaistas formas ziedi, kuru S citronu dzeltenas, bet F sulīgi dzeltenas ar nedaudz
brūnganu nokrāsu, gaišāka apmalīte, spēcīgs kruzuļojums.
‘HONKY TONK BLUES’ Schreiner ’88. 90 cm, HM- 90, AM- 92, DM- 95 Eur 4,S piesātinātā hiacinšu zilā krāsā, tāda pat krāsa F centrā, bet uz malām pāriet
gaiši zilganā. Tumši zila B. Liels zieds ar izcilu kruzuļojumu.
‘HONOURABLE LORD’ Blyth ’09
Eur 7,Kontrastains zieds ar gaiši lavandas zilām S un tumši, gandrīz melni violetām F. Ap
bārdiņu gaišāks zīmējums un svītrojums, B sarkana. Izcila šķirne!
‘ICE CAPADES’ T.Johnson’08
Eur 8,Jauks kruzuļots gaiši debeszils zieds spēcīgos ziednešos ar dzeltenīgu B.
Veselīga labi augoša un bagātīgi ziedoša šķirne.
'ICE CREAM TREAT' R. Ernst ’97, 95 cm
Eur 5,Ziedi skaistā persiku sārtā krāsā. Blīvs zieds ar izteiksmīgu kruzuļojumu.
‘I HOPE YOU DANCE’ T.Johnson ’09
Eur 8,Lieli, izcilas formas ziedi ar maigu krāsojumu – S sārtas ar lavandas tonējumu, F gaši
lavandas violetas, blīvas ziedlapas, lielisks kopskats.
‘IN LIVING COLOR’ Black ’04 HM- 06, AM-09
Eur 5,Viena no krāsu bagātākajām šķirnēm! S koši dzeltenas, F pat 4 krāsās: dzeltenas ap
dzelteno B, to apņem plūmju krāsas plankums, uz apmali pāriet brūnganvioletā tonī,
apmalīte dzeltena. Kruzuļoti ziedi. Lieliski aug, veido izstāžu kvalitātes ziednešus.
‘INK PATTERNS’ T.Johnson ’07
Eur 7,Liels, balts skaisti kruzuļots zieds ar tumši zili violetām plicata tipa apmalēm. B zilgana.
Labi augoša, veselīga šķirne.
‘ITALIAN VELVET' Keppel ’06
Eur 8,Kontrastains zieds ar ceriņu zilganām S un melni sarkanām, samtainām F. Efektīga un
pamanāma liela auguma šķirne.
‘IT’S ALL GOOD’ R.Ernst’03; HM’07
Eur 5,S – gaiši zili violetas, F – gandrīz baltas ar violetu atblāzmu. Izteiksmīga dzeltena bārdiņa.
Ļoti viļņots, milzīgs zieds stingros un izturīgos ziednešos, izturīga un labi augoša šķirne.

‘JAVA BLEUE' Cayeux ‘08
Eur 6,Ziedi vienkrāsaini tumši jūras zili, lieli un kruzuļoti. Šķirne zied ļoti bagātīgi.
‘JUMPING’ Schreiner ’05
Eur 6,Plicata tipa šķirne sarkanvioletā krāsā ar lāsumojumiem, B spilgti oranža, spēcīga
auguma, ilgstoši ziedoša šķirne
‘KISS THE DAWN’ Kerr ’94
Eur 5,Labi augoša šķirne ar ciklamenrozā S un tumšāku dzīslojumu uz persiku rozā F, oranža B.
‘LADY LAREE’ Barrows ’02, HM-06
Eur 6,Plicata: S violetas, F baltas ar platu zili violetu apmali, safīrzila B. Spēcīgs augums.
‘LA SCALA’ Keppel ’08
Eur 7,Orhideju violetas S, maigi sārtas F. Audzelīga, bagātīgi ziedoša reversā krāsojuma šķirne.
‘LA VALSE’ Hager ’95, 90 cm, HM-97
Eur 4,Perfekta forma, skaists kruzuļojums, biezas ziedlapiņas. Persiksārti ziedi, F–
ar krēmīgu nokrāsu un spilgti sarkanu bārdiņu
‘LARRY GAULTER’ B.Brown ’88, 90cm, HM-90
Eur 4,Milzīgi purpurzili ziedi, skaisti kruzuļoti un izvietoti izturīgajā ziednesī, kādēļ
šī šķirne ieguvusi “karaliskā behemota” iesauku. Ļoti bagātīgi zied.
‘LAST LAUGH’ Keppel ’00
Eur 5,S baltas ar gaiši zilu nokrāsu, F violetas ar baltu plankumu apkārt oranžai B.
‘LEADING LIGHT’ Shoop/Keppel ’99
Eur 6,Skaisti viļņoti spilgti ziedi, S prīmulu dzeltenā krāsā, F citrondzeltenas, B oranža.
‘LETA BLACK’ Black ‘01, HM- 03
Eur 5,Sārtrozā S un plata apmale uz baltām F; bārdiņa korāļsārta. Bagātīgi ziedneši un
ziedēšana. Veselīga. Ierobežotā daudzumā.
‘LIGHT AND SHADOW’ Black ’03
Eur 6,Lieli zili violeti ziedi ar platām, kruzuļotām ziedlapām, zieda centrā balts plicata
plankums. Robusta, efektīga šķirne.
‘LIVING EASY’ T.Johnson ’08
Eur 6,Izteiksmīga un audzelīga šķirne ar ledus baltām S un kruzuļotām ceriņkrāsas F, centrs
gaišāks. Spilgti oranža B.
‘LOCAL COLOR’ Keppel ’96, HM- 98, AM- 00, Wister Medal ‘02
Eur 5,Kontrastaini divtoņu tumši violeti ziedi, kuriem plūmju violetu F vidū mīt
spilgti oranža bārdiņa. Acīs krītoša.
‘LOST IN LOVE’ T.Johnson ’09
Eur 8,Liels,ļoti kruzuļots zieds baltā krāsā ar nelielu sārtu atblāzmu. Balti oranža bārdiņa.
Veselīga,ātri augoša šķirne.
‘LOUIS D'OR’ Cayeux ’96
Eur 7,Zeltaini dzelteni ziedi, uz F ap B brūnas svītriņas. Siltumprasīga šķirne.
‘LOVE AND DEVOTION’ Black ’10
Eur 8,Persiku sārtas S, pārplūstoši dzelteni sārtas F ar baltu centrālo daļu. Maiga un izteiksmīga
šķirne.
‘LUSCIOUS LACE’ Black '08
Eur 8,Ļoti skaists krokots zieds koraļu rozā krāsā ar krēmīgu tonējumu ap S maliņam. Spilgti
oranža B. Lieliska forma un kruzuļojums.
‘LUXOR GOLD’ Schreiner ‘98, HM- 01, AM- 03
Eur 5,Mirdzoši dzelteni ziedi ar nedaudz tumšāku B.Bagātīgi zied ar ļoti lieliem

ziediem, kas skaisti kruzuļoti, modernas formas.
‘MAGICAL ENCOUNTER’ Schreiner's '99, HM- 02
Eur 5,Liela un bagātīgi ziedoša silti sārta šķirne ar lielu ziedpumpuru skaitu ziednesī.
‘MAGICAL MOMENT’ Black ’09
Eur 6,Lieliski kruzuļoti ziedi gaiši ceriņu violetā pārplūstošā krāsā, F gaišākas ar viegli ietonētu
apmalīti. Ļoti gaisīgs iespaids.
'MALLORY KAY' L. Johnson ’98, 100 cm, HM- 01
Eur 5,Lieliskas formas, kruzuļoti, spoži ķiršsarkani ziedi ar violetu tonējumu uz S.
punktējums un svītrojums. Krāšņa šķirne.
‘MANDARIN MORNING’ Blyth ’02
Eur 7,Oranži sārtas S, kakao sārtas F, sarkana B. Agrīna, ļoti efektīga šķirne – mīlule!
‘MANGO ENTREE’ Blyth ’07
Eur 7,Īpatnēja medus oranža krāsa, lieliska ziedu forma un kruzuļojums, mandarīnu krāsas B.
‘MASTER OF DISGUISE’ Black ’12
Eur 6,Plicata tipa šķirne. S vīnsarkanas pār baltu pamatni, F ar dzeltenu centru, kuru apņem
punktota un svītrota sarkani brūna apmale. Aug nevainojami.
‘MERLOT’ Schreiner ’99, HM- 01, AM- 03
Eur 6,Ziedi ķiršsarkani ar hiacinšu violetu lāsojumu.
‘MIDNIGHT OIL’ Keppel’97; HM’00; AM’02
Eur 5,Viss zieds samtains klasiski melns, viennozīmīgi melnākais starp īrisiem! Skaista violeti
melna bārdiņa. Iespaidīgs dārza akcents!
‘MODERN WOMAN’ T.Johnson ’05, HM- 08
Eur 5,Interesanta reversā amoena Ideālas formas stipri kruzuļoti ziedi ar ceriņzilām S un pērļu
krāsas F, kuru mala ir viegli ceriņrozā krāsā. Kontrastaina mandarīnoranža bārdiņa un
biezas ziedlapas. Klase!!!
‘MURDER MYSTERY’ Black ’10
Eur 8,Liels spīdošs purpurkrāsas zieds ar indigo nokrāsu. Brūna bārdiņa. Spēcīga labi augoša
šķirne.
'MY PRETTY VALENTINE' R. Ernst ’97, 90 cm, HM- 00
Eur 4,Maigi sārts, skaisti kruzuļots zieds ar bārkstojumu ap S, sārta B.
‘NAPLES’ T.Johnson ’01, HM-03, AM-05
Eur 7,Kontrastains zieds: S oranžīgas ar rozā tonējumu, F- samtaini ķiršu melni sarkanas ar
smalku krēmīgu apmalīti un oranžu B. Populāra šķirne.
'NO BIKINI ATOL' Ernst ’96, 95 cm, HM- 98
Eur 4,S gaiši sārtas, centrā tumšākas, F dūmakaini rozā. Īpatnēja un patīkama šķirne.
‘NOCTAMBULE’ Cayeux ’07
Eur 7,Viena no efektīgākajām franču šķirnēm, kuru gandrīz jau var nosaukt par melnbaltu: tīri
baltas S, samtaini zili melnas F ar baltu plankumiņu pie dzeltenās B. Super!
‘OKAPPI POPPY’ Kasperek ’04
Eur 6,Lavandas sārtas S, koši magoņu sārtas F – ļoti reta un patīkama krāsa. Bagātīgi ziedoša
šķirne.
‘ONE OF A KIND’ Black ’10
Eur 6,Varena auguma šķirne. S violetas ar plūmju sarkanu apmalīti, F samtaini melni violetas ar
baltu iesvītrojumu ap dzeltenu B.

‘OPENING NUMBER’ Black ‘10
Eur 8,Ļoti spilgts un kontrastains perfektas formas zieds ar gaiši zilu S un tumši purpurvioletu
svītrotu F. Ļoti liela zeltaina B.
‘PALACE SYMPHONY’ Blyth ’06
Eur 10,Varena milzu ziedu šķirne ar noturīgu ziedkātu. Piesātināta sarkani violeta krāsa, lieliska
forma un kruzuļojums. Dārzā pamana pa gabalu, paaugstināts pieprasījums.
‘PARIS FASHION’ Keppel ’03, HM- 05, AM- 07
Eur 7,Lieli, ļoti kruzuļoti ziedi sārti rozā toņos ar ceriņrāsas atblāzmu, S nedaudz tumšākas.
Šķirne pārmantojusi izcilo vecāku ('Vienna Waltz' X 'Fogbound') labākās īpašības.
‘PAULĪNA’ I.Vinķele ’13
Eur 6,Gaiši zili, lieli un skaisti kruzuļoti ziedi, uz pamatkrāsas fona smalks zilgans zīmējums.
Lieliski aug, zied bagātīgi.
‘PINK PINCURLS’ B.Hager ‘03, 90cm, HM- 07
Eur 6,Ļoti kruzuļoti un stingri ziedi, tīri rozā krāsā ar ļoti lielu izteikti rozā B.
‘PLAY A TUNE’ R.Ernst ’04
Eur 6,Ļoti spilgts zieds ar piesātinātas dzeltenas krāsas S un violetām F, kurām centrā dzeltens
tonējums. Spilgti dzeltena B.
‘POEM OF ECSTASY’ Hager ‘97, 90 cm, HM- 99, AM- 01
Eur 4,Persiku sārtas S, bet F lavandas violetas, B apelsīnu krāsā ar pāreju uz violetu.
Lieli, apaļi, kruzuļoti ziedi.
‘PRINCE GEORGE’ Shoop ’97
Eur 5,S - ledus baltā krāsā, F - purpurkrāsas ar gaišāku centru, kurā izceļas oranža bārdiņa.
‘PROJECT RUNWAY’ T.Johnson ’13
Eur 7,Lieli, izcilas formas ziedi ļoti gaiši pērļaini sārti, F gandrīz baltas. Aug un zied vareni.
‘PURE-AS-THE’ Innerst ’89, 90-95cm, HM-91, AM-94
Eur 4,Baltie skaisti kruzuļotie un bārkstotie ziedi uz stingriem ziednešiem. Slavenās
šķirnes ‘Laced Cotton’ pēcnācēja. Ļoti bagātīgi un ilgstoši zied. Veselīga.
‘PURPLE RITZ’ Painter ‘02
Eur 7,Ļoti kruzuļoti purpura violeti ziedi, lieliski aug uz zied.
‘QUEEN’S CIRCLE’ Kerr ’00
Eur 7,Šķirne šedevrs, kura saņēmusi visus augstākos apbalvojumu, ieskaitot Daika medaļu!
Balts zieds, kura F ziedlapas apņem zili violeta apmalīte, koši oranža B.
‘RING AROUND ROSIE' Ernst ‘00
Eur 6,Baltas S ar dzeltenu apmalīti, bet F baltas ar purpura punktētu rakstu un košāk dzeltenām
maliņām. Eleganta šķirne.
‘RIO’ Keppel ’01 HM- 03, AM- 05
Eur 7,Aprikožu oranžas S, purpura rozā F, gaišākas centrā ap spilgti sarkano B. Krāsa!!!
‘RIPPLING RIVER’ Schreiner ’95
Eur 8,Varena tumši zili violeta šķirne ar izcilu zieda kruzuļojumu. Maz izplatīta. Efektīga!
‘RITZY’ B.Hager ’04
Eur 6,Ziedi ļoti skaisti kruzuļoti un bārkstoti, spilgti dzeltenā krāsā, ap dzelteno B gaišāks
lāsojums.
‘ROYAL ESTATE’ T.Johnson ’03
Eur 5,Balta pamatkrāsa ar tīri tumši zilām plicata apmalēm. Izcila krāsa, labi aug, veselīga
šķirne, viena no labākajām šī tipa šķirnēm. Augums vidējs, stabils.

‘ROYAL ORDERS' Blyth ‘08
Eur 8,Augšējās ziedlapas tīri baltas, apakšējās purpura krāsā ar šauru gaiši violetu apmalīti.
Spēcīgs augums, lieli ziedi.
‘ROYAL SNOWCAP’ Schreiner ’07
Eur 5,Kruzuļotu un ļoti kontrastainu ziedu šķirne. S baltas, bet F samtaini tumši violetas, B
rūsgana. Spēcīga, labi augoša šķirne.
‘RUMOR HAS IT’ T.Johnson ’12
Eur 7,Ļoti spēcīgi kruzuļoti ziedi ar baltu pamatkrāsu, ko apņem zila apmale ar punktojumu.
Liels augums, vienlaikus atvērti 3 – 4 ziedi!
‘SANTORINI’ Schreiner ’08
Eur 8,Vēsi baltā krāsāS,zili violets F,bārdiņa gaiši violeta.Liels zieds stingros garos kātos.
‘SAPŅU ZEME’ Muhlinkins
Ls 4,Lielie, ideālas formas tiri balti ziedi ar baltu bārdiņu, sakārtoti staltos, sazarotos, izturīgos
ziedniešos. Ļoti veselīga un eleganta Latvijas izcelsmes šķirne.
‘SATURN’ T.Johnson ’05, HM- 07
Eur 6,Skaisti kruzuļoti lieli ziedi ar tumši biešu sarkanām S, melni ķiršsarkanām F un
kontrastainu oranžu bārdiņu. Viena no audzelīgākajām jaunajām amerikānietēm.
‘SCATTERBRAIN’ T.Johnson ’08
Eur 6,Baltas S un balts svītrojums pāri visām rubīna sarkanām F. Izcili ziedoša.
‘SCHIZO’ R.Ernst’03; HM’07
Eur 5,S – zili violetas, F – piesātināti purpurvioletas ar baltiem lāsumiem smalku dzīslojumu,
dzeltena bārdiņa. Ļoti īpatnējs toņu salikums ar atbilstošu nosaukumu.
‘SILVERBACK’ R.Ernst ’06
Eur 6,Ziedā brīnišķīga krāsu pāreja no purpurkrāsas zieda malās uz dzīsloti zili violetu zieda
centrā. B liela, sulīgi zila. Liels, kruzuļots zieds ar it kā sudrabotu spīdumu.
‘SORBONNE’ Keppel ‘09
Eur 12,S sarkanbrūnas ar dzeltenīgu atspīdumu centrā, bet F dzeltenā pamatne ļoti blīvi svītrota
un punktēta ar sarkanbrūnu rakstu, kurš koncentrētāks apmalēs. Viens no selekcionāra
plicata tipa šedevriem. Vairāki apbalvojumi.
‘SOTTO VOCE’ Hager ‘00, 100cm, HM- 02
Eur 5,Lieli kruzoļoti ziedi plūstošos toņos: no maigi lavandsārtām S līdz lavandvioletām F.
B gaiši violetas, saplūstot ar oranžu.
‘SPICED LEMON’ T.Johnson ’06
Eur 6,Zeltaini dzeltenas S, dzeltenas F ar brūni punktētu plicata tipa apmali. Spēcīgs augums.
'STORM CENTER' Schreiner ’79, 100 cm, HC- 78, HM- 81
Eur 3,Lieliski kruzuļota, ļoti tumša samtaini zila šķirne. Aug nevainojami.
‘STRIKE A POSE' T.Johnson ‘05
Eur 6,Aprikozu oranžas S un vīna purpura F ar oranžu plankumu centrā. B oranža. Krāšņa
šķirne.
‘SUN POWER’ T.Johnson ’04
Eur 5,Spēcīgi kruzuļotie ziedi zeltaini dzeltenā krāsā, ļoti blīvi un robusti, resns un noturīgs
vidēja garuma ziedkāts. Īsts Saules spēks!
'SWINGTOWN' Schreiner ’96, HM- 98, AM- 00
Eur 6,Varens un kruzuļots zieds tumšā sarkanvīna krāsā ar lavandas tonējumu. Efektīga!

‘TABAC BLOND’ Cayeux ’06
Eur 6,Interesanta franču selekcijas šķirne ar gaiši brūnām S un dzeltenām ar vara krāsas
tonējumu F, oranža B. Skaista forma ar bārkstainām maliņām. Aug ļoti labi.
‘TAYBERRY’ R.Ernst ’07
Eur 7,Skaistas noapaļotas formas kruzuļots zieds tīrā plūmju purpura krāsā, tikai ap dzelteno B
gaišāks tonis.
‘TEAM PLAYER’ T.Johnson ’12
Eur 10,Varens zieds ar interesantu krāsojumu. S maigi dzeltenas ar zilganu tonējumu, F ceriņu
krāsā ar plūmju krāsas apmali. Izcila šķirne, aug nevainojami.
‘THORNBIRD’ Byers ’89, 90 cm, HM- 91, AM- 93, DM- 97
Eur 3,S gaiši sēra dzeltenas, F zaļi brūnas ar dzīslojumu, garšs un smails „rags”.
'TIME PIECE' Roderick ’87, 105 cm, HM- 89
Eur 4,Vienkrāsas spilgti dzeltens zieds ar gaišāku centru un skaistu kruzuļojumu. Dzeltena B.
‘TOILE DE JOY' Cayeux ‘05
Eur 5,Ziedu S lašu sārtas, bet F krēmsārtas ar spilgti rozā apmali. Sarkanā B ar izteiksmīgu
„ragu”.
‘TRIPLE DIP’ Black ’14
Eur 6,Gaiši iedzeltenas S, piesātinātas purpura krāsas F ar gaišāku apmalīti. Stingri ziedneši.
‘TUSCAN SUMMER’ Keppel ’10
Eur 15,Tumši sarkani brūnas augšējās ziedlapas, punktēta un iesvītrota plicata tipa apmale ap
koši dzeltenām apakšējām ziedlapām. Dārzā pamana visi. Pieprasīta, bet lēni vairojas.
‘UNCHARTED WATERS’ Johnson ’01, HM- 04
Eur 4,Ļoti audzelīga, plaši sazarota šķirne, krokoti ziedi piesātināti tumši zilā krāsā. B zili
melna, kas pāriet sudrabkrāsā.
‘UP IN FLAMES’ T.Johnson ’10
Eur 8,Samtains un kruzuļots zieds bordo sārtā krāsā ar oranži sārtu bārdiņu,
Veselīga ,labi augoša šķirne.
‘VIBRANT’ Black ‘99
Eur 5,Zeltaini dzelteni ziedi, ļoti koša krāsa. Šķirne nav jauna, bet joprojām krāsas dēļ populāra.
‘WEEKEND UPDATE’ Black ’05
Eur 6,Fuksiju rozā reversais divtoņu zieds ar zilu ēnojumu uz F. Lieli, izturīgi ziedi,
nevainojami aug.
‘VIBRATIONS’ M.Dunn ‘90
Eur 4,Acīs krītoša šķirne. S aveņu purpuru krāsas, F aveņu sarkanas ar balti iesvītrotu
ziedlapu centru. skaisti kruzuļoti, ar ideālu formu. Gari, izturīgi ziedneši.
‘WHISPERING SPIRITS’ Ernst ’01 HM- 03, AM- 05
Eur 6,Fantastiski krāsu bagāts zieds: S baltas ar dzeltenu malu, F – blīvs violets tīklojums uz
krēmkrāsas fona, apmalīte dzeltena, zeltaina B.
‘WINDJAMMER SEAS’ L.Johnson ’03
Eur 5,Visas zieda daļas maigi violetā krāsā ar pārplūstošu gaišāku un tumšāku ēnojumu. Gari,
izturīgi ziedneši, veselīga, spēcīga šķirne.
‘WINK AND SMILE’ Black ’12
Eur 8,dūmakaini aveņkrāsas S, tumšākas aveņkrāsas samtainas F, oranža B, agrīna šķirne.
‘WONDERS NEVER CEASE’ Black ’07
Eur 7,Krēmkrāsas S ar zeltainu maliņu. F pamatne gaiši dzeltena, to pārklāj sarkani brūns
svītrojums un punktējums. Kruzuļota krēmkrāsas apmale. Efektīga un populāra šķirne.

‘YIELD’ Black ‘11
Eur 15,Ziedi ļoti spilgti dzelteni. Uz F pie B smalks brūni sarkans svītrojums. Jaunums, ko
pamana pat otrā lauka malā košo ziedu dēļ. Piedāvājumā pirmo reizi daži stādi.

APMAĻU ĪRISI (BB) - Border Bearded
Kompaktāka augsto īrisu versija (līdz 70 cm). Labi izmantojami īrisu dobju priekšplānā.
Bagātīgi ziedoši.
‘BE MY BABY’ Black ’04
Eur 4,Ziedi krāmīgi rozā, skaisti kruzuļoti. Ļoti bagātīgi ziedoša šķirne.
‘CROW'S FEET’ Black ’06
Eur 4,Absolūti baltas S, bet F ar tīklotu purpura krāsas zīmējumu. Oranža B. Unikāla!
‘I'M ON FIRE' Johnson ‘11
Eur 5,Oranžas S zielapas, sarkani oranžas F. Spilgti sarkana B. Krāsa!
‘MAGIC QUEST’ Tasco ’07
Eur 4,Īpatnēji dzeltena pamatkrāsa, ko klāj brūns punktējums un tīklojums. Eksotisks kopskats!
‘WILD’ Black ’12
Eur 10,Košākā oranži brūna plicata ar oranžu pamatkrāsu. Lieliska krāsa!
VIDĒJIE BĀRDAINIE ĪRISI
Vidējie bārdainie īrisi kļūst arvien populārāki, jo tiem piemīt pozitīvu īpašību kopums, kas
tos padara plaši izmantojamus apstādījumos. Šos īrisus iegūst, krustojot zemos ar
augstajiem, no zemajiem tie saņem izcilu audzelību, ziemcietību, pavairošanās spēju, bet
no augstajiem krāšņus ziedus ar mūsdienīgām formām. Augums līdz 70 cm. Zied periodā
starp zemajiem un augstajiem īrisiem.
‘CAT IN THE HAT’ Black ’09
Eur 5,Piesātināti aveņu sarkans zieds ar baltu plicata plankumu. Lieliski aug, bagātīgi zied.
‘DAZZLING’ Black ’08
Eur 5,Divkrāsu ziedi: S baltas, F tumši violetas ar smalku baltu apmalīti. Viena no visvairāk
apbalvotajām vidējo īrisu šķirnēm.
‘FORGED IN FIRE’ Black ’07
Eur 4,Ļoti tīra un spilgta ķiršu sarkana krāsa, lieliski vairojas.
‘FURIOSO’ Blyth ‘96
Eur 4,Oranžsārtas S, oranžas F ar sarkanu B. Lieliska forma. Ļoti skaista šķirne!
‘INTOXICATING’ Black ’09
Eur 5,Krēmkrāsas zieda pamatu aptver sarkanrozā plicata tipa apmales, oranža B. Super krāsa
un kopskats! Izcila šķirne! Ļoti pieprasīta.
‘STAR IN THE NIGHT’ Black ’09
Eur 5,Divtoņu zili melns zieds ar zilgani baltu B, lieliska forma, kruzuļojums. Audzelīgs.
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‘VAKARA PASAKA’ Zaķis ’12
Eur 4,Tumši aveņu rozā F ar luminata tipa dzeltenu tīklojumu centrā ap tumši sarkano B, zieda
S gaišākas, dūmakaini rozā. Lieliskas formas kruzuļoti ziedi, ļoti bagātīgi zied. Viena no
skaistākajām IB šķirnēm!
‘ZELTA DIEVIŅŠ’ Zaķis ’09
Eur 5,Unikāls zieds! Tik tumši dzeltena zieda otra manā dārzā nav. Zieda centrs ar pavērtajām
augšējām ziedlapām un fantastisko kruzuļojumu rada pildīta zieda iespaidu. Visas zieda
daļas tumši zeltaini dzeltenas.
ZEMIE BĀRDAINIE ĪRISI
Zemie bārdainie īrisi – Standart Dwarf Bearded (SDB) augumā līdz 40 cm. Izcili audzelīgi
un pilnīgi ziemcietīgi mūsu apstākļos. Uzzied paši pirmie no bārdainajiem īrisiem, strauji
vairojas un veido kuplus, bagātīgi ziedošus cerus. Lieliski piemēroti apstādījumiem un
akmensdārziem.
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ZEMIE BĀRDAINIE ĪRISI
Zemie bārdainie īrisi – Standart Dwarf Bearded (SDB) augumā līdz 40 cm. Izcili audzelīgi
un pilnīgi ziemcietīgi mūsu apstākļos. Uzzied paši pirmie no bārdainajiem īrisiem, strauji
vairojas un veido kuplus, bagātīgi ziedošus cerus. Lieliski piemēroti apstādījumiem un
akmensdārziem. Daudzas šķirnes 2021. gadā tika pārstādītas, tās būs pieejamas nākošgad.
‘SAMTAINIS’

‘BASKET OF GOODIES’ Black ’15
Eur 5,Ļoti spilgti sarkani brūni ziedi ar dzeltenu svītrojumu un marmorējumu uz F. Jaunums!
‘BIT OF GILT’ Black ’09
Eur 4,Superkruzuļotas S purpura krāsā ar vieglu plicata zīmējumu, F sārti balto plankumu aptver
purpura apmale, B sārta ar baltiem galiem. Relatīvi liels, krāsu bagāts zieds.
‘BLISSFUL’ Black ’16
Eur 5,Gaiši dzeltens ziediņš ar baltāku centru, lielisku formu un kruzuļojumu.
‘BREATHTAKING’ Black ’16
Eur 4,Skaistas formas ziedi īpatnējā zilganā krāsā ar krēmīgu tonējumu un zilu B.
‘BRIGHT’ Black ‘06
Eur 3,Oranžs zieds ar purpura plankumu uz F un oranžu apmalīti. B oranža. Ļoti košs!
‘CAPICHE’ T.Johnson ’11
Eur 3.Relatīvi liels zieds ar lielu, tumši violetu plankumu uz zili violetām F. Noapaļota forma un
skaists kruzulis.
‘CAT’S EYE’ Black ‘02
Eur 3,Sarkanrozā ar lielu sarkanu plankumu uz F. Unikāls! Walther Cup & Lankow Medal.
‘CHANNELLING LORETA’ Black ’14
Eur 5,Sārti rozā divtoņu ziedi ar koraļu sarkanu B. Ļoti efektīgs jaunums!
‘CRANK IT UP’ Black ’14
Eur 4,Tīrākā vidēji zilā krāsa no zilajām ar sarkanu B! Forma!
‘DEVIL’S NIGHT’ Keppel ’08
Eur 4,Metāliski spīdīgs sarkani melns, viens no vismelnākajiem zemajiem. Lieliska forma,
brūna B.
‘DŽOKERS’ Muhlinkins ‘09
Eur 4,Eleganta plikatas tipa šķirne ar purpurvioletām S ziedlapām, kuru vidū ir balts dzīslojums,
un baltām F ziedlapām, kuras aptver 5-8 mm plata purpurvioleta apmale. Kontrastaina,
tālu izdalās dārzā. Skaista forma un kruzuļojums.
‘ELEGANCE’ Muhlinkins ‘08
Eur 3,Ideālas formas plikatas vai var būt pat gaišas luminatas tipa šķirne ar skaistu kruzuļojumu.
Ledus baltas F un S ziedlapas ir aptvertas ar gaiši ceriņzilu apmali un nelielu dzīslojumu

pa visu ziedlapu, ar laiku dzīslojums paliek izteiksmīgāks, bet tikpat gaisīgs. Ļoti
eleganta šķirne!
'EYEBRIGHT'
Eur 3,Zeltaini dzeltena šķirne ar dzeltenu B un spilgtu brūnu svītrojumu uz F, kurš veido
plankumu ap B.
‘GODA SARDZE’ Zaķis ‘07
Eur 3,Lielie, plati noapaļotie ziedi ķiršu sarkanā krāsā, uz kuras izceļas zilā B. Spēcīgi ziedkāti,
zied ilgi un bagātīgi.
‘IGNITE’ Black ’09
Eur 4,Koši rozā zieds ar vieglu violetu tonējumu uz S muguriņām, F ar spilgtāku iesvītrojumu
un tīklojumu, gaišākas ap ugunīgi oranžo B.
‘IT'S A SMALL WORLD’ Black ’16
Eur 4,Unikāla baltā šķirne ar sārtojumu zieda centrā un uz F pleciem. Oranža B.
‘JEANS STYLE’ Zaķis ‘07
Eur 3,Izcilas formas zieds ar platām ziedlapām tīrā gaiši zilu džinsu krāsā, B balta. Man patīk!
‘JITTERS’ T.Johnson ’10
Eur 4,S un F pamatne aprikozu krāsā, uz F brūni sarkans punktējums un tīklojums, oranža B.
Atšķirīga un pamanāma šķirne – kafija ar putiņām!
‘KACHING’ Black ’09
Eur 3,Gaiši dzeltena pamatkrāsa ar burgundijsarkanīgu plicata tipa apmali. Unikāls! Ļoti laba
zieda forma, bagātīgi zied.
‘KOĶETE’ Muhlinkins ‘08
Eur 3,Vēsi rozā ar aprikozsārtu dūmaku- šķirnes krāsa apvienota ar elegantu kruzuļojumu
padara šo šķirni īpaši pievilcīgu sieviešu acīs. Tās sudrabotu bārdiņu apskauj dzīslojuma
tipa aprikožu krāsas apkaklīte. Ļoti liela popularitāte apmeklētāju vidū Dobeles izstādē.
‘LITTLE LOVE SONG’ T.Johnson ’15
Eur 5,Ļoti spilgta krāsojuma šķirne. S ziedlapas gaiši rozā, bet F uz gaiša pamata spilgts sarkani
violets punktējums un svītrojums, sarkana B. Super!
‘LOVE SPELL’ Black ’10
Eur 4,Zieda persiku krāsas pamatu pārklēj fuksiju rozā tonis, koncentrētāks ziedlapu centrā.
Oranža B. Piesaista lieliska forma un krāsu maģija.
‘MEKIJS NAZIS’ Zaķis ’18
Eur 3,Aprikozu oranžas S, purpursarkani svītroti plankumi uz F pamatkrāsas. B oranža. Koša
šķirne, paliels augums.
‘MELNĀ MASKA’ Zaķis ’05
Eur 3,Melns zieds ar bordo sarkanu nokrāsu, B zilganbalta ar brūnu apsarmi, izceļas uz melnā
fona, ap B balts iesvītrojums atdzīvina ziedu. Liels zieds, zied vēlu un bagātīgi.
‘MORDOR’ Black ’15
Eur 5,Melni sarkans divtoņu zieds, gaišākas S, spilgti oranža B. Neaizmirstams kopskats dobē!
‘MY CHER’ Black ’12
Eur 3,Ziedi pasteļu toņos ar luminata tipa krāsu salikumu – no gaiša centra izplūst zils tonis, ko
apņem zaļgani dzeltena apmale. B dzeltena.
‘NAKTSSARGS’ Zaķis ‘03
Eur 3,Ļoti tumši violets plicata ar purpura nokrāsu, balts punktots F centrs, liela zila B. Augums
virs vidējā. Lieliski aug, zied bagātīgi un vienmērīgi.

‘NOSFERATU’ Black ’10
Eur 3,Spilgti ziedi, kuros uz sarkani brūnas pamatkrāsas izceļas melni sarkani plankumi F
ziedlapās. Koši dzeltena B.
‘ORANGE OBSESSION’ Black ’14
Eur 5,Dzelteni oranžu krāsu kombinācija ar tumšāku oranži sārto uz F un unikālu divkrāsu B –
oranža centrā, bet galiņi zilgani. Viens no efektīgākajiem jaunumiem.
‘ORANGE SMASH’ T.Johnson ’10
Eur 5,Dzelteni oranži ziedi, uz apakšējās tumšākās ziedlapas iespaidīga koši oranža B.
Kopskats!
‘PINKY RING’ Black ’09
Eur 4,Gaiši sārtas S ar orhideju tonējumu, ļoti platas rozā apmales ap balto F centru, liela oranža
B. Mans mīlulis no pirmā skata!
‘PORTLAND PINK’ Black ’15
Eur 5,Vēlīna un salīdzinoši liela auguma šķirne ar izcili tīru sārto krāsu, lielisku ziedu
kruzuļojumu. Uzzied, kad citi zemie jau pārziedējuši.
‘SALDĀ DZĪVE’ Zaķis ‘03
Eur 3,Gaiši brūni dzeltens plicata ar dzeltenbrūnu B. Lieliska zieda forma, ilgstoši un bagātīgi
zied.
‘SAMTAINIS’ Zaķis ‘18
Eur 3,Samtaina un mirdzoša purpura krāsa ar tumšāku centrālo plankumu uz F un zilu B.
‘SAPŅU SALA’ Zaķis ‘03
Eur 3,Krēmbalts perfektas formas zieds ar nelielu dzeltenu plankumu ap balto B. Blīvi un
izturīgi ziedi, lieliski aug, zied ilgstoši.
‘SHORT FILM’ T.Johnson ’13
Eur 3,Neparasts plicata ar unikālu krāsu salikumu.S krēmkrāsas pamatu apņem zilgana apmale,
bet uz krēmdzeltenām F izceļas ļoti tumši punktēts plankums centrā. B gaiši dzeltena.
‘SILVESTRS’ Zaķis ’10
Eur 3,Tumši zili violets zieds ar luminata tīklojumu uz F un interesantu B – baltu ar oranžu
virstoni.
‘SLOW BURN’ M.Smith ’09
Eur 4,Vīna sarkanas S un blīvs svītrojums uz F, caur kuru saskatāms baltais ziedlapas pamats.
Oranža B. Zied tiešām deg un kvēlo!
‘SNIEDZIŅŠ’ Zaķis ‘07
Eur 3,Gaiši zilgani, gandrīz balti ziedi, apmalītes ietonētas izteiktāk. B šaura, balta. Ziedi
skaistas formas, kruzuļoti. Zied kompakti, ļoti bagātīgi. Augums pazems.
‘STOP AND STARE’ T.Johnson ’14
Eur 4,Ļoti kontrastains zieds, kuru nevar nepamanīt. Uz balta F pamata tumši violeti, precīzi
norobežoti plankumi. B koši dzeltena.
‘SURROUNDED’ Black ’05
Eur 3,Gaisīgs zieds ar gaiši violetām S un gaiši zilganu svītrojumu uz baltām F. B dzeltena.
Izcili aug un vairojas.
‘TRUST IN DREAMS’ Black ’06
Eur 3,Koši dzeltens zieds ar baltu plankumu ap oranžo B uz apakšējām ziedlapām.
‘TUMSAS BALSS’ Zaķis ‘07
Eur 3,Krēmdzeltenu zieda centru apņem ļoti tumša plicata tipa sarkanvioleta apmale. Reta
krāsa! Viens no tumšākajiem plicata.

‘UGUNSPUTNS’ Zaķis ’03
Eur 3,Zieds ugunīgi sārti oranžs ar tumšāku oranžu plankumu uz F, liela koši sarkana B. Izcili
bagātīgi un ilgstoši zied, lieliski vairojas.
‘VALEDICTORIAN’ T.Johnson ’15
Eur 5,Brīnišķīga zeltaina un brūna plicata ar spilgti oranžu B. Izcils jaunums!
‘ZANE’ Zaķis ‘05
Eur 3,Oranžas S un purpura rozā F ar oranžu maliņu. Koša un sulīga krāsa, iesarkana B.
‘ZOOBOOMAFOO’ Black ’07
Eur 5,S un apmale ap F tīri tumši dzeltenas, uz F blīvs burgundijsarkans svītrots zīmējums.
Oranža B. Krāsa!
KOLEKCIJAS.
Zemo bārdaino īrisu kolekcija „Maija raibumi”
Kolekcijā 10 dažādu šķirņu stādi ar šķirņu nosaukumiem, pa vienam stādam no šķirnes.
Komplektējas no šķirnēm, kuru cena katalogā no Eur 3,0 līdz Eur 5,0 Ne vairāk kā divas
kolekcijas ar dažādu šķirņu komplektu vienam klientam.
(Vienas kolekcijas cena: Eur 20,0 + pasta izdevumi Eur 3,- (pasūtot tikai kolekciju).)
Vidējo bārdaino īrisu kolekcija „Bez pauzes”
Vidējie bārdainie īrisi lieliski aizpilda periodu, kad zemie nozied, bet agrīnākie augstie
tikai sāk ziedēt.
Kolekcijā 10 ārzemju un vietējās selekcijas šķirnes, nosaukumi norādīti.
(Vienas kolekcijas cena: Eur 30,0+ pasta izdevumi Eur 3,0 (pasūtot tikai kolekciju).)
Augsto bārdaino īrisu kolekcija „Jūnija varavīksne”
Kolekcijā 10 dažādu krāsu šķirņu stādi – gan vietējās, gan ārzemju selekcijas šķirnes,
kuras nevainojami aug mūsu apstākļos. Cenu kategorija Eur 4,0 līdz Eur 7,0 par stādu,
iegādājoties atsevišķi.
(Vienas kolekcijas cena Eur 40,0 plus pasta izdevumu Eur 4,0 (pasūtot tikai kolekciju).)

Jaunumi
Dažas no jaunajām šķirnēm, kuras būs pieejamas nākošajā gadā

‘MŪŽĪGIE SVĒTKI’
‘DVĒSEĻU PUTENIS’

‘TĪKLU MEISTARS’

‘SPOGULĪT SPOGULĪT’

