Dārgie īrisu draugi!
Sveicu Jūs jaunajā 2018. gada īrisu sezonā!
Vispirms atvainojos visiem kataloga gaidītājiem, ka katalogu nosūtu tik vēlu un
šogad vienkāršākā noformējumā – bez krāsainajiem vākiem. Ņemot vērā kataloga cenas
starpību, apsolu klientiem kompensēt to, pievienojot pasūtījumam bezmaksas stādu no
saviem jaunumiem.
Šis pavasaris pārsteidza ar vēl neredzētu karstumu un sausumu. Rezultātā visi īrisi
sāka ziedēt apmēram 2 nedēļas agrāk, pie tam visi vienlaikus. Rezultātā cieta gan izstāžu
kvalitāte, gan atvērto durvju dienu grafiks. Darbus vēl vairāk aizkavēja lielais gladiolu
stādīšanas apjoms, tad sekoja īrisu ziedu izstāžu maratons.
Pagājušajā gadā sākās lielais īrisu stādījumu reorganizācijas process. Ar augstajiem
īrisiem tika apstādīts jauns lauks, daļēji tika pārstādīti zemie, gandrīz pilnībā visi vidējie
īrisi, tādēļ šogad to šķirņu skaits katalogā dramatiski samazināts. Šogad dārza
reorganizācija turpinās, arī atlikušie zemie un vidējie īrisi tiks pārstādīti, plašāku to
sortimentu varēšu piedāvāt pēc gada.
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. 2017. gada rudens ar nokrišņu
pārbagātību radīja bažas par īrisu veiksmīgu pārziemošanu. Īrisi tomēr pārziemoja labāk
kā cerēts, daudziem ārzemniekiem tomēr pietrūka siltuma ziedaizmetņu veidošanās
periodā pagājušā gada augustā, tādēļ bija diezgan daudz neziedošu škirņu. Tieši manas
selekcijas šķirnes un hibrīdi nodrošināja bagātīgu ziedēšanu un efektīgu dārza kopskatu,
par to varēja pārliecināties visi īrisu dārza viesi.
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!
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.
Manus īrisu foto varat apskatīt draugiem.lv un manā facebook profilā.
Jaunākās īrisu fotogrāfijas apskatāmas šeit:
http://www.gladiolus.lv/irisi_foto.htm
Jaunākā informācija par īrisiem: www.irisgarden.lv
Atcerieties, ka pēdējais pasūtījumu pieņemšanas termiņš ir 25. jūlijs!
Auglīgu un ziediem bagātu vasaru!
2018. gada 25. 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 jūlija beigās vai 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 4. un 5. 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.

FOREIGN ORDERS.
We accept orders for iris rhizomes only to the countries of European Union.
We accept orders for iris rhizomes till July 25, 2018.
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

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. Aprakstā lietotie papildus apzīmējumi : SA- Space Ageapzīmē modernās šķirnes ar piepaceltu bārdiņas galu, kuras galā bieži papildus izaugums,
pat it kā maza ziedlapiņa., RE- rebloom- atkārtoti ziedošs īriss, mūsu apstākļos parasti
otro reizi uzzied septembrī, F- fragrant- šķirne smaržīga.

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.
‘ABAVAS PĒRLE’ Zaķis ’09
Eur 5,Lieliska divkrāsu šķirne, kuras ziedos S skaistā un tīrā sārtā krāsā, bet F spilgti aveņu
rozā, B koši oranža. Vienlaikus atveras pat 4 perfektas formas ziedi. Šķirne ar nākotni!
‘ASTROLOGS’ Zaķis ‘13’
Eur 8,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. Šķiet, audzelības ziņā varēs konkurēt ar ‘Vīziju’.
‘BAGĀTĪBU SALA’ Zaķis ’13
Eur 8,Ļoti krāšņa šķirne ar neparastu krāsu salikumu – augšējās ziedlapas krēmbaltas, apakšējo
ziedlapu centrs ar biezu violetu svītrojumu, ko apņem dzeltena apmale. B spilgti dzeltena.
‘BOHĒMA’ Zaķis ’18
Eur 9,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.
‘BUDUĀRS’ Zaķis ‘12
Eur 7,Tīri sārts, izcili kruzuļots un bārkstots zieds, oranža B. Viena no kruzuļotākajām šķirnēm
dārzā! Lieliski aug, zied bagātīgi.
‘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 8,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.
‘CITA DIMENSIJA’ Zaķis ’14
Eur 5,Krāsām bagāta šķirne, kuras S ziedlapas gaiši dzeltenas, F centrā purpura mēle, to apņem
plata ceriņu krāsas apmale.
‘DĀMU MĪLULIS’ Zaķis ’17
Eur 12,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 6,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 8,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 10,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 10,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!
’DŽAKOMO’ Zaķis ’16
Eur 12,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.
‘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 8,Lieliskas formas ziedi ar viegli iezilganām S un maigi zilgani violetām, dzīslotām F, koši
oranža B. Izturīga, bagāti ziedoša šķirne.
‘HORIZONTS’ Zaķis ’17
Eur 8,Efektīga, ziediem pārbagāta šķirne ar retu krāsojuma tipu – reversa dzeltenā. F ziedlapas
krēmkrāsā, bet augšējās gaiši dzeltenas. Sevišķi izceļas ziedu modernā forma un
kruzuļojums.

‘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.
‘KAMENES LIDOJUMS’ Zaķis ’15
Eur 6,Ziediem dzeltenas S, sarkanbrūnas F un smalka dzeltena apmalīte ap tām. Viens no
šķirnes ‘Vanema’ „ brāļiem” , daudz labāk vairojas.
‘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 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.
‘KLAUNS AKROBĀTS’ Zaķis ’16
Eur 5,Ļoti īpatnēja un koša šķirne ar sārtām S, zilgani rozā F, uz kurām pie sarkanās B tumšāk
sarkani violets plecu krāsojums. Slaids augums, vienlaikus atvērti 3 ziedi.
‘KURŠU VIRSAITIS’ Zaķis ’14
Eur 8,Šķirne ar kontrastainiem ziediem, ļoti resnu un noturīgu ziedkātu. S ziedlapas tīri koši
dzeltenas, F sarkanbrūnas, gaišākas kā iepriekšējai šķirnei, ap bronzas krāsas B dzeltens
iekrāsojums. Uzvedas kā īsts virsaitis, bet bez kaprīzēm.
‘ĶIRŠU KVĒLE’ Zaķis ’18
Eur 8,Vienkrāsas ziedi tumšā ķiršu sarkanā krāsā, mirdzoši un samtaini. Vidējs augums, noturīgi
ziedkāti. Zied ilgi un bagātīgi.
‘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 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. Pat pēc 2 nelabvēlīgām ziemām visbagātīgāk
ziedošā šķirne dārzā! Nevainojama visos aspektos.
‘LIETUS VĪRS’ Zaķis ’18
Eur 9,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 7,Ļoti kontrastainu ziedu šķirne. S tīri gaiši zilas, bet F samtaini tumši zilas, gandrīz melnas.
Eleganta un akurāta šķirne, aug lieliski.
‘MĀKOŅLAIVA’ Zaķis ’13
Eur 5,Liela auguma šķirne ar īpatnas formas un krāsas ziediem - S baltas, F horizontālas, pat
viegli ieliektas, ar gaišu ceriņu krāsas toni, kurš sabiezinās apmalēs. B koši oranža.
‘MEDUS AVOTS’ Zaķis ’18
Eur 9,Kompakta auguma šķirne ar bieziem, kruzuļotiem ziediem dzintara vai medus oranžā
krāsā, B oranža. Reti tīra un patīkama krāsa.

‘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 8,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 8,Grūti aprakstāma daudzkrāsu ziedu krāsu un toņu bagātība – dzeltens, brūngans, ceriņu
violets veido neatkārtojamu krāsu kokteili. Lieliski aug, zied ilgi un bagātīgi.
‘MILŽU CĪŅA’ Zaķis ’10
Eur 5,Varena auguma purpurvioleta šķirne ar milzīgiem, spēcīgi kruzuļotiem ziediem. Viena no
divām lielākajām šķirnēm dārzā, tādēļ tāds nosaukums. Izcili audzelīga un veselīga šķirne,
noturīgi ziedkāti.
‘MINHAUZENS’ Zaķis ’14
Eur 7,Savdabīga krāsojuma šķirne – S ziedlapas gaiši violetas ar smalku brūnu diedziņu
apmalēs, F trīskrāsu, apmalēs izteiktāki brūnie, bet centrā tumši violetie toņi, balts
tīklojums ap dzelteni oranžo B. Koša un neparasta šķirne. Aug ļoti labi.
‘MŪZAS SMAIDS’ Zaķis ’18
Eur 10,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.
‘NEPTŪNA NAKTS’ Zaķis ’17
Eur 8,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.
‘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 8,Ziedi krēmkrāsā, ļoti kruzuļoti ar dzeltenāku tonējumu ziedlapu apmalēs. Bagātīgi zied.
‘PUSNAKTS VIESIS’ Zaķis ’14
Eur 9,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.
‘PUTNU BALLE’ Zaķis ’13
Eur 8,Viena no krāšņākajām jaunšķirnēm. S baltas ar krēmīgu tonējumu pamatnē, F ar violeti
rozā biezu svītrojumu, ko apņem balta apmalīte, dzeltens tonējums uz F pleciem, B
oranža. Zied tik bagātīgi, ka viss cers šķiet kā raibu putnu salidojums. Aug bez
problēmām.
‘RIEKSTKODIS’ Zaķis ’13
Eur 4,Samtaini divtoņu sarkanbrūni ziedi ar lielisku formu un kruzuļojumu, B dzeltena.
Noturīgi, klasiski sakārtoti ziedneši.
‘RIGONDA’ Zaķis ’13
Eur 5,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.
‘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 TAKA’ Zaķis
Eur 10,Divtoņu dzeltena šķirne – augšējās ziedlapas krēmkrāsā, apakšējās spilgti dzeltenas.
Vienlaikus atver veselu ziedu kaskādi. Ļoti populāra, tiek izpirkta līdz pēdējam stādam,
tādēļ nevaru piedāvāt katru gadu.
‘SAULES MŪŽS’ Zaķis ’13
Eur 6,Liela un bagātīgi ziedoša dzeltenā šķirne, F centrs nedaudz gaišāks, B dzelteni oranža.
Viena no ilgstošāk ziedošajām šķirnēm, aug nevainojami.
‘SĀRTĀS BURAS’ Zaķis ’16
Eur 7,Ziedi tīri gaiši sārti, F centrs gaišāks, B oranža. Liela auguma šķirne ar resnu, noturīgu
ziedkātu, vienlaikus atver vismaz 3 ziedus. Absolūti veselīga.
‘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.
‘STRATOSFĒRA’ Zaķis ’14
Eur 7,Viena no slaidākajām šķirnēm dārzā, šķiet, ka tiecas pacelties virs mākoņiem, šo iespaidu
vēl pastiprina smailie radziņi bārdiņas galā. Lieliska baltā šķirne ar savu neatkārtojamu
šarmu.
‘UGUNSMĒLE’ Zaķis ’14
Eur 7,Ziedu krāsa sulīgi sārta, ļoti koša sarkana B, visspilgtākā B no sārtajām šķirnēm, tādēļ
atbilstošs nosaukums. Labs ziedu sakārtojums, kvalitatīva šķirne pēc visām pazīmēm.
‘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 jaunšķirnēm.
‘ŪDENSVĪRS’ Zaķis ’14
Eur 6,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.
‘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 8,Ļoti krāšņa un pamanāma šķirne. Ziedu S maigi sārtās, bet F koši zilgani rozā, B sarkana.
Vienlaikus atvērti pat 4 ziedi labi zarotā ziednesī.
‘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 AURA’ Zaķis ’18
Eur 9,Baltas S ar zeltaini tonētām muguriņām, koši dzeltenas F, pie dzeltenās B balts
iesvītrojums. Eleganta!
‘ZELTA GREDZENS’ Zaķis ’16
Eur 10,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!
‘ZODIAKS’ Zaķis ‘12
Eur 6,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 8,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.
Šķirne pamanāma pa gabalu.

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.
‘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.
‘ALL NIGHT LONG’ Dunkan ’05
Eur 6,Ļoti tumši purpura violeti ziedi, praktiski melni. Lieliska ziedu forma un kruzuļojums,
vidējs augums. Aug nevainojami.
‘AMARILLO FRILLS’ Hager ’02, HM- 04, AM- 06
Eur 7,Skaisti kruzuļotie un bārkstotie ziedi piesātinātā zeltdzeltenā krāsā, B dzeltena.
Izcila šķirne!
‘ARCTIC EXPRESS’ Gatty ’96 HM- 98, 95cm
Eur 4,Pasakaini skaista, tīri balta, ļoti kruzuļota šķirne ar viegli iedzeltenu B.
‘ASTROBUBBLES’ Blyth ’05
Eur 7,Efektīga divkrāsu šķirne ar ar ļoti spēcīgi viļņoti kruzuļotiem ziediem. Maigi dzeltenīgas
S, piesātināti sarkani violetas F ar lavandas krāsas apmali.
‘ATLANTA BELLE’ Magee '92
Eur 4,Sārti rozā šķirne ar iezaļganu persiku atblāzmu un iekrāsotām F pamatnēm.
Veselīga un bagātīgi ziedoša.
‘BALTIC SEA’ T.Johson ’08
Eur 8,Spēcīgi kruzuļoti ziedi tīrā jūras zilā krāsā. Stingri, labi sazaroti ziedneši. Veselīga un
audzelīga šķirne.

‘BE ORIGINAL’ Ghio ‘09
Eur 8,Sārti oranžas S ziedlapas, F baltas ar platu ceriņu rozā apmali. B oranža. Ļoti jauka un
interesanta šķirne.
‘BEL ESPRIT’ Keppel ’02, HM- 04, AM- 06
Eur 4,Rožainas S ar purpura tonējumu pamatnē, silti baltas F, spilgti sarkana B. Īpatnēja,
eleganta šķirne. Zied bagātīgi. Lieliski aug mūsu apstākļos.
‘BERSERK’ T.Johnson ’14
Eur 7,Vidēja auguma šķirne ar neparastu ziedu krāsojumu – S baltas, bet F balto pamatni klāj
purpura svītrojums. Dārzā pamanāma!
‘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 10,Liela auguma,labi augoša šķirne ar gaiši dzeltenu S un zeltaini dzeltenu,brūni iesvītrotu F.
Spilgti zeltaina B.
‘BRAZILIAN ART’ Keppel ’09
Eur 8,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.
‘CALGARY’ T.Johnson ’10
Eur 7,Zieda S zilgani baltas ar viegli rozā tonējumu, F vidēji zilas ar rozā tonējumu pamatnē.
Izcili veselīga un audzelīga šķirne, zied bagātīgi.
‘CASCADIAN RHYTM’ Schreiner ’07, HM-09, AM-11
Eur 6,Ļoti slaida augume šķirne, kuras ziedu S ziedlapas baltas, bet F skaisti zilas ar baltu
tonējumu apmalēs. Agrīns milzis dārzā, skatās uz mani no augšas.
‘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.
'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!
‘CHEAP FRILLS’ Black ’09, HM- 11
Eur 5,Maigas persiku krāsas S, bet F balto pamatkrāsu apņem šaura plicata tipa kanēļa krāsas
apmalīte, B ugunīgi oranži sarkana. Kruzuļots un viegli bārkstots lieliskas formas zieds.
Pirmā plicata pēcnācēja no slavenās šķirnes ‘Decadence’.

‘CHERRY LANE’ Corlew ’93 90 cm
Eur 5,Tīri sārta šķirne ar sarkanu B.
‘CIRCLE OF LIGHT’ Black ‘09
Eur 5,Tumši indigo zili ziedi ar nelielu baltu plicata tipa zīmējumu S un F centrā. Ļoti
audzelīga šķirne.
‘CLASS RING’ Keppel ’10
Eur 8,Kontrastaini plicata tipa ziedi, kuriem S ziedlapas tumši sarkani brūnas, bet F ar lielu
krēmīgu centru, ko apņem S krāsas apmale. Lieliski aug, zied bagātīgi.
‘CLEAR CHOICE’ T.Johnson ’07
Eur 5,Ļoti agrīna persiku sārta šķirne ar lielisku formu un kruzuļojumu. Viena no pirmajām
dārzā.
'CLASSIC LOOK' Schreiner ‘92 95 cm HM- 94 AM- 96
Eur 4,Lieli, balti perfektas formas ziedi, kurus apņem šaura lobēliju zila apmalīte.
‘COMMON THREAD’ T.Johnson ’12
Eur 10,Liels kruzuļots balts zieds ar zili violetām plicata tipa apmalēm.Spēcīga labi augoša
šķirne.
‘CONGRATULATION’ Keppel ’82, 90cm, HM-85, AM-88
Eur 4,Ceriņvioletas S ar tumšāk violetu vidusdzīslu, tumši violetzilas F ar purpurkrāsas
dzīslojumu. Patīkama smarža un izturīgi ziedneši.
‘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!
‘CONNECTION’ Ghio ’00, HM- 02,
Eur 6,Krāšņa, acīs krītoša šķirne ar auksti baltām S, kurām viegli zilgana nokrāsa, un
kontrastainām tumši purpursarkanām F, pie spilgti sarkanoranžās bārdiņas izgaismotām
un ar zilganu plankumiņu. Izcila krāsa!!!
'COOLING TREND' Ernst ’96, 95 cm
Eur 3,Krēmkrāsas, gandrīz baltas S, ceriņvioletas F. Skaists krāsu kontrasts un ziedu
forma! Klase!
‘CORAL SPLENDOUR’ Black ’08
Eur 8,Mirdzoši koraļu sārtas S, koraļu sārti oranžas F ziedlapas. Blīvi, izturīgi skaistas formas
ziedi, ļoti noturīgi ziedkāti. Izcila šķirne!
‘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.
‘DESERT MOTH’ Keppel ’12
Eur 8,Reversā krāsojuma tipa šķirne – S tumšākas, „kafija ar pienu” krāsā un violetu tonējumu,
bet F dzintara dzeltenas. Labi aug, zied bagātīgi. Noturīgi ziedneši.
‘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.
‘DEVONSHIRE CREAM’ Sutton ‘00, ap 90 cm, HM- 02, AM- 04
Eur 5,Zieds krēmbalts, skaisti kruzuļots, ar dzeltenu lāsojumu pamatnē. B dzeltena.
‘DINNER TALK’ Blyth ’05
Eur 9,Izcila šķirne ar ļoti kontrastainu ziedu. S gaišā lavandas krāsā, F sarkanvioletas ar smalku
apmalīti. Skaists kruzuļojums, spēcīgs augums.
‘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 6,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.
‘DREAM TEAM’ T.Johnson ’07, HM-09
Eur 6,Baltas S ar citrondzeltenu tonējumu maliņās, citrondzeltenas F. Varens augums, lieli,
kruzuļoti ziedi, spēcīgs un veselīgs lapojums. Viena no izturīgākajām importa šķirnēm
jebkuros apstākļos.
‘DRINKS AT SUNSET’ Blyth ’03
Eur 7,Ziedi terakota sarkanā krāsā, F tumšākas ar gaišāku apmali. B spilgti oranža. Ziedi
burtiski kvēlo vakara saulē!
‘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.
‘EBONY ANGEL’ L. Johnson ’00, HM- 02
Eur 5,Klasiskas formas zieds karaliski purpurmelnā krāsā, dziļi zili melna bārdiņa. Kolosāli
viļņots un velnišķīgi skaists!
‘ELIZABETHAN AGE’ Baumunk ’05
Eur 7,Zieda pamatkāsa aprikožu oranža ar pāreju baltā, to pārklāj tumši purpura luminata tipa
zīmējums. Agrīna un ļoti pievilcīga šķirne.
‘EVENING DRAMA’ Black ’04, HM- 06
Eur 5,S gandrīz baltas, F samtaini purpurvioletas, gandrīz melnas, skaista forma un
kruzuļojums. Izcils jaunums! Lieliski aug un vairojas.
‘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!
‘FIERY TEMPER’ Keppel ’01, HM- 03, AM- 05
Eur 6,Rožu purpura S, F tumšā vīna krāsā ar lielisku kruzuļojumu, oranži sarkana B.
‘FIRST PICK’ Schreiner ’11
Eur 7,Burgundas sarkanas S, plata plicata tipa apmale ap silti baltajām F. Efektīga, labi augoša
šķirne.
‘FLORENTINE SILK’ Keppel ’05, HM- 07, AM- 09, DM- 12
Eur 6,Visi augstākie apbalvojumi, ieskaitot Franklin Cook Cup 2007 un Wister Medal 2011!
Persiku krāsas S ar vieglu ceriņu tonējumu, F ceriņkrāsā ar violetu apmali. 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.
‘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.
‘FOUNTAIN OF YOUTH’ B. Hager ’03
Eur 4,Kontrastaina krāsu kombinācija: S – anemoņu zilumā ar baltu plankumu; F – sniegbaltas
ar izcilu krokojumu; B – dzeltena ar zilu. Veselīga, audzelīga šķirne.
‘FRENCH RIVIERA’ T.Johnson ‘09
Eur 9,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!
‘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.
‘GAME PLAYER’ T.Johnson ’11
Eur 6,Sārti oranži ziedi, maiga un dzidra krāsa. Aug labi, ziedkāti noturīgi.
‘GLAMAZON’ Blyth ’07
Eur 10,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.
‘GUATEMALA’ T.Johnson ’05
Eur 4,Eksotiskas krāsas: S baltas ar zilgani pelēcīgu toni, F gaišā sinepju krāsā ar brūnu
krāsojumu pamatnē, B tumši rūsgana. Izceļas!
‘HAUT LES VOILES’ Cayeux ’00
Eur 6,Divkrāsu – dzeltenas S un zilas F. Viena no labākajām šī tipa šķirnēm. 2. vieta Florences
konkursā 2002.g.
‘HIGH MASTER’ Blyth ’00
Ls 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.
‘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 8,Kontrastains zieds ar gaiši lavandas zilām S un tumši, gandrīz melni violetām F. Ap
bārdiņu gaišāks zīmējums un svītrojums, B sarkana. Izcila šķirne!
‘HOT SECRET’ Blyth ’05
Eur 6,Aprikožu oranžas S, koši sarkanrozā F, B oranža. Ļoti agrīna, patiešām „ karsta” šķirne!
'ICE CREAM TREAT' R. Ernst ’97, 95 cm
Eur 5,Ziedi skaistā persiku sārtā krāsā. Blīvs zieds ar izteiksmīgu kruzuļojumu.
‘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 8,Liels, balts skaisti kruzuļots zieds ar tumši zili violetām plicata tipa apmalēm. B zilgana.
Labi augoša, veselīga 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.
‘JUMP FOR YOU’ Hager ‘99, 100 cm
Eur 5,Sārti ziedi ar lielu sarkanu bārdu, kas pakāpeniski pāriet purpurkrāsas ragā.
Elegants kruzuļojums, stingri ziedkāti.
‘KISS THE DAWN’ Kerr ’94
Eur 5,Labi augoša šķirne ar ciklamenrozā S un tumšāku dzīslojumu uz persiku rozā F, oranža B.
‘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.
‘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.
‘LIVING EASY’ T.Johnson ’08
Eur 8,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.
‘LUXOR GOLD’ Schreiner ‘98, HM- 01, AM- 03
Eur 6,Mirdzoši dzelteni ziedi ar nedaudz tumšāku B.Bagātīgi zied ar ļoti lieliem
ziediem, kas skaisti kruzuļoti, modernas formas.
'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!
‘MARIE'S LOVE’ Grosvenor ’12
Eur 8,Ļoti kruzuļoti ziedi pārplūstošā aprikožu sārtā krāsā, F ziedlapu pleci un apmales tumšākā
tonī. Eleganta, veselīga un izturīga šķirne.
‘MERLOT’ Schreiner ’99, HM- 01, AM- 03
Eur 6,Ziedi ķiršsarkani ar hiacinšu violetu lāsojumu.
‘MESMERIZER’ Byer ’91, HM-93, AM-96, WM-00, DM- 02
Eur 5,Sniegbalti, kruzuļoti ziedi. Baltās B galā ziedlapas veida izaugums. Unikāla!
‘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!
‘MILAN’ T.Johnson ’07
Eur 7,Persiku sārtas S, F ar krēmīgi sārtu centru, tumšākiem pleciem un apmalīti. Izcila forma
un kruzuļojums. Šķirne – skaistule!
‘MODERN WOMAN’ T.Johnson ’05, HM- 08
Eur 6,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.
'NIGHT RULER' Schreiner ’90, 100 cm, HM- 92, AM- 94
Eur 4,Ļoti kruzuļots, vienkrāsains zilimelns zieds ar perfektu formu.

'NO BIKINI ATOL' Ernst ’96, 95 cm, HM- 98
Eur 4,S gaiši sārtas, centrā tumšākas, F dūmakaini rozā. Īpatnēja un patīkama šķirne.
‘NO PLACE LIKE HOME’ Black ’11
Eur 6,Lieliskas formas vidēji zils zieds ar koraļu sarkanu B. Labi augoša šķirne ar spēcīgiem
ziedkātiem.
‘NOW PLAYING’ T.Johnson ’12
Eur 6,Savdabīga krāsojuma ziedi – S gaiši zilas, F baltas ar dzeltenu tonējumu. Ļoti audzelīga
šķirne.
‘OPENING NUMBER’ Black ‘10
Eur 10,Ļoti spilgts un kontrastains perfektas formas zieds ar gaiši zilu S un tumši purpurvioletu
svītrotu F. Ļoti liela zeltaina B.
‘PARIS FASHION’ Keppel ’03, HM- 05, AM- 07
Eur 7,Lieli, ļoti kruzuļoti ziedi sārti rozā toņos ar ceriņkrāsas atblāzmu, S nedaudz tumšākas.
Šķirne pārmantojusi izcilo vecāku ('Vienna Waltz' X 'Fogbound') labākās īpašības.
‘PAUL BLACK’ T.Johnson ’03, HM- 05, AM- 07, Wister Medal’09, DM- 10 Eur 8,Liela auguma ilgstoši ziedoša šķirne ar tīri zili violetiem ziediem un izcili košu oranži
sarkanu B. Visi iespējamie apbalvojumi!
‘PICASSO MOON’ Schreiner ’00
Eur 6,Viss zieds tumši dzeltenā zelta krāsā, labi aug.
‘PINK PINCURLS’ B.Hager ‘03, 90cm, HM- 07
Eur 6,Ļoti kruzuļoti un stingri ziedi, tīri rozā krāsā ar ļoti lielu izteikti rozā B.
‘PIRATE AHOY’ Blyth ’05
Eur 10,Spoži dzeltens S, F-piesātināti plūmjsarkanas ar iesvītrotu dzeltenu tonējumu zem
zeltainās bārdiņas.Labi augoša šķirne ar spēcīgiem ziedkātiem.
‘PLACE YOUR BETS’ Schreiner ’07
Eur 5,Varena auguma plicata, silti balto pamatni apņem vīnogu violetas apmales. Lieli, precīzi
kruzuļoti ziedi, lielisks zarojums un ilgstoša ziedēšana. Aug nevainojami. Izcila!
‘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.
‘PRIVATE EYE’ T.Johnson ’10
Eur 6,Unikāla šķirne, kura atšķiras no citām ar praktiski melnu B! S viegli orhideju rozā ar
tumšāku pamatni, F tumši burgundas violetas ar šokolādes krāsas tonējumu, samtainas.
Izcili veselīga un audzelīga šķirne.
‘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.
‘QUEEN’S CIRCLE’ Kerr ’00
Eur 8,Šķirne šedevrs, kura saņēmusi visus augstākos apbalvojumu, ieskaitot Daika medaļu!
Balts zieds, kura F ziedlapas apņem zili violeta apmalīte, koši oranža B.

‘RIO’ Keppel ’01 HM- 03, AM- 05
Eur 7,Aprikožu oranžas S, purpura rozā F, gaišākas centrā ap spilgti sarkano B. Krāsa!!!
‘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 jaunajām šī tipa šķirnēm.
‘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 8,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 krāsā S, zili violets F, bārdiņa gaiši violeta.Liels zieds stingros garos kātos.
‘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.
‘SHADOW WARRIOR’ Kerr ‘02
Eur 6,Unikāla krāsa! Ziedi sinepju dzelteni ar zilganu tonējumu uz S uz zilu izplūdušu
plankumu uz F. Varens ziednesis, vienlaikus pat 3 ziedi atvērti.
‘SILK AND HONEY’ Blyth ’06
Eur 7,Krēmkrāsas S ar citronu dzeltenu tonējumu, krēmdzeltenas F ar ļoti kruzuļotu citronu
dzeltenu apmali. Agrīna, ļoti bagātīgi ziedoša šķirne.
‘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.
‘SOLO FLIGHT’ L.Johnson ‘04
Eur 5,Debesu zilas S, bet F ar tumšāku lavandas zilu plankumu, apmalītes S krāsā. B oranža ar
zilu apsarmi. Skaisti kruzuļoti ziedi ar izteiktu individualitāti. Aug labi.
‘SOME LIKE IT HOT’ Black ’07
Eur 5,Kompakta auguma šķirne ar spilgtu ziedu krāsu – S persiku sārtas, F efektīgā ķiršu
sarkanā krāsā. Zied bagātīgi.
‘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.
‘SPACE ODYSSEY’ Hager 77
Eur 4,Liels, balts zieds ar skaistu gaiši lavandzilu apmalīti. Joprojām viens no skaistākajiem
gaiši zilajiem plic. Ļoti bagātīgi zied.

‘SPRING MADNESS’ T.Johnson ‘09
Eur 6,Lieli, skaisti kruzuļoti ziedi. Baltas S ar citrondzeltenu iekrāsojumu pie pamatnes, F –
gaiši dzeltenas ar platu krēmbaltu apmali un sarkanbrūnu radiālo svītrojumu, intensīvāku
pie pamatnes. Gari, izturīgi un sazaroti ziedneši.
'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 7,Zeltainas S un izteiksmīgs plankums uz mahagonija krāsas F. Lieliska forma un krāsu
salikums, zied vēlu, veido efektīgus ziednešus.
‘SUN POWER’ T.Johnson ’04
Eur 6,Spēcīgi kruzuļotie ziedi zeltaini dzeltenā krāsā, ļoti blīvi un robusti, resns un noturīgs
vidēja garuma ziedkāts. Īsts Saules spēks!
‘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.
‘TELEPHATY’ Keppel ’03, HM-05, AM-07
Eur 6,Lieliskas formas ziedi ar violetām S un baltu luminata tipa krāsojumu uz tumšākajām F.
‘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.
‘TROPICAL DELIGHT’ Sutton ‘02
Eur 7,Ziedi maigos pasteļtoņos – S dzintara dzeltenas, bet F flokšu rozā, B oranža ar izteiktu
violetu ragu. Aug labi, zied bagātīgi.
‘TROPICAL PASSION’ T.Johnson ’05
Eur 7,Pamatkrāsa silti balta ar pārplūstošu sārtu tonējumu, kas koncentrēts ap ugunīgi oranžo B.
Skaists ziednešu zarojums, atver pat 3 ziedus vienlaikus. Maigums un elegance!
‘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 10,Samtains un kruzuļots zieds bordo sārtā krāsā ar oranži sārtu bārdiņu.
Veselīga, labi augoša šķirne
‘VIBRATIONS’ M.Dunn ‘90
Eur 4,Acīs krītoša šķirne. S aveņu purpuru krāsas, F aveņu sarkanas ar balti iesvītrotu
ziedlapu centru. Ziedi skaisti kruzuļoti, ar ideālu formu. Gari, izturīgi ziedneši.
‘WARRANTY’ T.Johnson ’04 HM- 06
Eur 5,Lieli, kruzuļoti divtoņu melni ziedi: S purpurmelnas, F samtaini melnas. Efekts!
‘WEEKEND UPDATE’ Black ’05
Eur 6,Fuksiju rozā reversais divtoņu zieds ar zilu ēnojumu uz F. Lieli, izturīgi ziedi,
nevainojami aug.

‘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.
‘WHO’S A TOFF’ Blyth ’04
Eur 6,Mirdzoši plūmju violeti ziedi ar melnu mirdzumu F centrā. Lieliska krāsa, forma,
kruzuļojums.
‘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.
‘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.
‘WORLD PREMIER’ Schreiner ’98, 95 cm, HM- 00, AM- 02, WM- 04
Eur 5,Spilgta neglecta, kurā ledus gaišzilas S un kontrastaini spilgti zilās F ar gaišāku
apmali veido neatkārtojamu, acīs krītošu krāsu salikumu, ko papildina skaista zieda
forma un bagātīga ziedēšana.
‘WORLD WITHOUT END’ Hager ’00
Eur 5,Varena auguma tumši zili violeta šķirne ar lieliem un kruzuļotiem ziediem, ziedu centrs
ar smalku baltu zīmējumu ap balto B. Uzvedas nevainojami.
ZEMIE BĀRDAINIE ĪRISI
Šajā sarakstā iekļautas zemo īrisu šķirnes, kas pēc Starptautiskās klasifikācijas pieder
divām šķirņu grupām: MINIATURE DWARF BEARDED (MDB) - augstums 10 līdz 20
cm (amerikāņi gan augstumu uzrāda collās, MDB līdz 8"), STANDART DWARF
BEARDED (SDB) - augstums 20 līdz 40 cm (8 līdz 16"). Pēc maniem novērojumiem,
dažām šķirnēm mūsu apstākļos šie rādītāji var nedaudz atšķirties.
Aprakstos norādīti: šķirnes nosaukums, autors, introdukcijas gads, agrīnums, augstums
collās un šķirnes saņemtie apbalvojumi, norādot to piešķiršanas gadu. Vairākos aprakstos
nav visu šo rādītāju, jo dažas ASV firmas savos katalogos tos neiekļauj, piemēram,
Schreiner’s neuzrāda pat autoru un introdukcijas gadu.
AM- Award Of Merit, CDM- Cook- Douglas Medal (augstākais apbalvojums SDB),
CWM- Caparne-Welch Medal (augstākais apbalvojums MDB).
Saīsinājumi: plic (plicata) apzīmē krāsojuma tipu, kurā ap gaišu ziedlapas centru ir
tumšāka apmale, S (Standarts) apzīmē augšējās (iekšējās) ziedlapas, F (Falls)- apakšējās
(ārējās), B- bārdiņu.
VIETĒJĀS SELEKCIJAS ZEMO ĪRISU ŠĶIRNES.
Selekcionārs Laimonis Zaķis
‘DZIRKSTE’ Zaķis ‘05
Eur 4,Gaiši rozā S, spilgtas tumši ceriņrozā F ar koši oranžsarkanu bārdiņu un rozā zīmējumu ap
to. Unikāla krāsa!
‘LAGŪNA’ Zaķis ’08
Eur 3,Ziedam zaļgandzeltenas S, 3-krāsu F: balts plankums pie zilganās B, to apņem zilgani

‘NEONA NAKTS’ Zaķis ’09
Eur 3,Reta krāsojuma ziedi: S zaļgandzeltenas, F mirdzoši violetas. Gardēžiem!
‘SANČO’ Zaķis ’08
Eur 5,Oranži ziedi ar purpura brūnu plankumu uz F, koši sarkana B. Tumšāks ‘Tango’variants.
‘TANGO’ Zaķis ‘05
Eur 4,Lašu oranžas S un F ap bārdiņu, uz F oranžā fona purpura rozā krāsas svītrots plankums.
Koši sarkanoranža B. Super!
‘ZANE’ Zaķis ‘05
Eur 4,Oranžas S un purpura rozā F ar oranžu maliņu. Koša un sulīga krāsa, iesarkana B.
‘ZELTA RĪTS’ Zaķis ‘05
Eur 4,Izcili tīra zeltaini dzeltena krāsa! Vistumšākā dzeltenā SDB grupā! Aug lieliski, vairojas
apdomīgi.
Selekcionārs Aleksandrs Muhlinkins.
‘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!
‘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.
ĀRZEMJU SELEKCIONĀRU ZEMO ĪRISU ŠĶIRNES.
STANDART DWARF BEARDED
Ziednesī 2 līdz 5 ziedi, kas nodrošina ilgstošu ziedēšanu, plašāks pielietojums kā MDB,
augstākās šķirnes noder ziedu griešanai.
‘BALTIC BLUE’ Niswonger ‘98
Eur 3,Gaiši zilgans zieds ar zaļganu plankumu uz F ap lielo, koši zilo B. Iegādājos nosaukuma
dēļ, bet nenožēloju- patiešām skaista šķirne. Aug izcili labi.
‘BRIGHT’ Black ‘06
Eur 4,Oranžs zieds ar purpura plankumu uz F un oranžu apmalīti. B oranža. Ļoti košs! Tiesa,
grūti atšķirt no mana ‘Mickey’...
‘BUDDY BOY’ Black ‘99
Eur 3,Gaiši pasteļvioletas S, vidēji violetas F ar gaišāku apmali un oranžu B. Ļoti simpātiska
šķirne, lieliski aug, zied bagātīgi.
‘CAT’S EYE’ Black ‘02
Eur 3,Sarkanrozā ar lielu sarkanu plankumu uz F. Unikāls! Walther Cup & Lankow Medal.
‘DEVOTED’ Black ’05
Eur 4,Ziedam vidēji zili violetas S un apmalīte ap vīna violetām F. B balta, tās galā baltas
bultiņas uz ziedlapām. Skaisti kruzuļota forma.

'EL TORITO' Jones 97 M 12"
Eur 4,Ziedi koši oranži ar efektīgu sarkanoranžu B. Deficīta krāsa! Ugunīgs plankums dārzā!
'EYEBRIGHT' 12"
Eur 3,Zeltaini dzeltena šķirne ar dzeltenu B un spilgtu brūnu svītrojumu uz F, kurš veido
plankumu ap B.
‘FINE IDEA’ Black ‘05
Eur 4,Tumši zilivioleti ziedi ar lielu, baltu zīmējumu ap oranžo B, lieliska forma un
kruzuļojums. Bagātīgi zied. Pamanāms!
‘KACHING’ Black ’09
Eur 4,Gaiši dzeltena pamatkrāsa ar burgundijsarkanīgu plicata tipa apmali. Unikāls! Ļoti laba
zieda forma, bagātīgi zied.
‘MARKSMAN’ M. Smith 99 HM- 01
Eur 5,Manā vērtējumā- skaistākā oranžā šķirne ar fantastiski sarkanu B. Labākā ziedu forma no
šādas krāsas īrisiņiem. Aug ļoti labi, lēni vairojas.
‘MUSIC’ Keppel ‘99
Eur 3,Sārtrozā pamatkrāsa ar tumšāku apmalīti un spilgti rozā svītrojumu uz F. B rozā.
Skaistākais šādas krāsas plicata! Izcils, agri un bagātīgi ziedošs jaunums.
‘PEACH PETAL PIE’ Niswonger ‘92
Eur 3,Ziedu formas ziņā viena no skaistākajām sārtajām šķirnēm, var konkurēt ar ‘Ballet
Lesson’. Ziedi persiku sārtā pasteļtonī ar tumšāku F centru. Labi aug un vairojas.
‘PILOT’ M.Smith ’04
Eur 4,Divtoņu gaiši oranži ziedi, uz F vertikālas brūnas līnijas. Interesants un pievilcīgs.
‘PUSSYCAT PINK’ Black ‘06
Eur 4,Vistumšāk sārtais zieds, kādu esmu redzējis īrisiem! B arī tumši sārta. Vienreizējs!
‘SNICKERS’ Keppel ‘99
Eur 3,Dzeltenbrūns zieds ar dzeltenu F centru un pamatkrāsas punktiņiem uz tā.
‘SNOW TREE’ Sobek 90
Eur 4,Neesmu redzējis neko līdzīgu- zaļganbalts zieds ar brūni zaļu zīmējumu pa visu F!!!
‘TIME TO SHINE’ Black 98
Eur 3,Noapaļoti un kruzuļoti ziedi vidēji violetā krāsā, F centrs sarkanviolets, oranža B. Svaigs
un izteiksmīgs kopskats, nevar nepamanīt. Agrīns. Aug izcili labi.
‘VAVOOM’ Ensminger ‘94 AM’98 CDM’00
Eur 3,Krēmkrāsas S, spilgti dzeltenas F- maziņš ‘Wedding Candles’. Fantastiski skaista šķirne,
it sevišķi pilnziedā. Zied ļoti bagātīgi. Kuka-Duglasa medaļa 2000. gadā.
‘WEBMASTER’ Keppel 97 M 12”
Eur 4,Viena no skaistākajām šķirnēm ar neparastu krāsojumu: zieds sarkanbrūns ar dzeltenu
tīklojumu, kas izteiktāks uz F. Lieli, skaistas formas ziedi. Mans mīlulis!
‘WISH UPON A STAR’ Black ’06
Eur 4,Melnā purpura krāsā ar absolūti baltu B. Fantastisks kopskats!
VIDĒJIE BĀRDAINIE ĪRISI
IntermediaTE bearded (IB): augstums no 40 līdz 70 cm. Augumā līdzīgi apmaļu (Border
bearded) īrisiem, daļa šķirņu pat var sasniegt augsto bārdaino īrisu (TB) augumu, bet
atšķiras no abām minētajām grupām ģenētiski. IB iegūti, savstarpēji krustojot augstos un
zemos bārdainos īrisus, tie ir tetraploīdi, kuru šūnās ir pa diviem atšķirīgiem hromosomu
komplektiem no katra vecāka, tālākai krustošanai nav lietojami, jo dīgstošas sēklas

neveido. Zied agri- maija beigās tūlīt pēc zemajiem īrisiņiem, aizpilda tukšumu līdz
augsto īrisu uzziedēšanai. Izturīgāki un audzelīgāki par augstajiem, laikam zemo īrisu
gēnu pozitīvā ietekme. Šogad tikai dažas šķirnes un kolekcija.
ĀRZEMJU SELEKCIONĀRU ŠĶIRNES
‘CAT IN THE HAT’ Black ’09
Eur 5,Piesātināti aveņu sarkans zieds ar baltu plicata plankumu. Lieliski aug, bagātīgi zied.
‘FLYING CIRCUS’ Keppel ’04, HM- 07
Eur 4,Gaiši lašu sārtas S, baltas F ar sarkanvioletu luminata svītrojumu un tonējumu. Oranža B.
Skaistulis!
‘INTOXICATING’ Black ’09
Eur 5,Krēmkrāsas zieda pamatu aptver sarkanrozā plicata tipa apmales, oranža B. Super krāsa
un kopskats! Izcils jaunums!
‘SPICED PEACHES’ Black ’04
Eur 5,Persiku sārtas S, oranži sārtas F ar tumšāku tīklojumu uz tām. Ļoti pievilcīga un populāra
šaķirne.
‘STAR IN THE NIGHT’ Black ’09
Eur 4,Divtoņu zili melns zieds ar zilgani baltu B, lieliska forma, kruzuļojums. Audzelīgs.
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. Sava auguma (līdz 70 cm), bagātās ziedēšanas, izturības un audzelības dēļ
ļoti piemēroti apstādījumiem.
Kolekcijā 7 ārzemju un vietējās selekcijas šķirnes.
(Vienas kolekcijas cena: Eur 17,0+ 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).)

