KOSATCE - IRISY
PONUKOVÝ KATALOG 2017
Irisy kvitnú od polovice mája, sú mrazuvzdorné, nenáročné na pôdu a hnojenie. Milujú slnko a dostatok vlahy,
zvlášť na jar a neskôr koncom leta.
Podzemky kosatcov sadíme plytko tak že korienky rozprostrieme a zahrnieme ich asi 5cm hlboko do pôdy.
Minimálna objednávka je 10 Eur. Prosím reagovať čo najskôr, nakoľko z kadého druhu mám len malé
množstvo. Zasielam od 10.7 dobierkou, alebo osobným odberom. Pre tento rok je zaradených viacero

noviniek z ktorých môžem uvolniť len 2-3 ks.
Zoznam obsahuje meno kultivaru, ďalej meno šľachtiteľa a rok uvedenia na trh a písmeno označujúce skorosť
kvitnutia, popis a na konci cena.
VE- veľmi skorý
E - skorý
EM- stredne skorý
M - stredný

ML- stredne neskorý
L - neskorý
VL - veľmi neskorý
CENA:
5.00 €

ABIQUA FALLS
V súčasnosti najkrajší a najkvalitnejší čierny kosatec, pekne
tvarované a zvlnené kvety, proste čierna perla. Výška 78 cm

5.00 €

Kupola je jasno citronová, faly krémovo biele

3.00 €

Pekná, pinkovo ružová, zriasená

5.00 €

APRIL JEWEL

Pekne nariasená, celá krémovo ružová, okolo červených kefiek je
krémové rebrovanie.

4.00 €

BLACK HILS GOLD

Dóm je oranžovo marhulový, faly žlto marhulové, kefky oranžové

4.00 €

BLISS BOMB

Pekne nariasená, celá je jasno orgovánová, jen okolo červených
kefiek je slabé hnedé mramorovanie, paráda.

6.00 €

Silno zvlnený, broskiňovo ružový, oranžové kefky, vosková
substancia

3.00 €

Dóm je dymovo modrý, faly sú belavo modré, dobrá stavba i
zriasenie.

4.00 €

Snehovo biely i kefky, pekne nariasený

5.00 €

ALL NIGHT LONG
Duncan 2005 ML

ALPINE REGION
Blyth 97

ANNUITY

BOLD AS LOVE
Black 03

BRUSELS
CATCH A CLOUD
Blyth 99

Sýty červený až hnedo červený, okolo oranžových kefiek je
jasnejšie pole.

5.00 €

Dóm je krémovo marhuľový, faly krémovo dymovo fialové, lem
krémový. Kefky sú výrazné oranžové.

6.00 €

Základná farba je biela, lem je fialovo modrý aj slabé rebrovanie,
dóm je sýtejší, kefky sú oranžové.

3.00 €

Dóm je hnedý, na spodu jasnejší, faly čierno hnedé na leme jasný
hnedý. Kefky žlté, okolo biele mramorovanie. Nádherná kombinácia
farieb.

7.00 €

COUNTRY DAWN

Dóm je bielo žltý, lem biely, faly sú pri koreni a na špicoch
citronové, stred je belavý, kefky sú žlté

3.00 €

CROSS CURENT

Dóm je belavo modrý, faly tmavo modré, okolo bledomodrých
kefiek biele mramorovanie

4.00 €

CROWNED HEAD

Žlto oranžový, okolo červených kefiek jasnejšie mramorovanie
lemované oranžovou. U mňa najskorší kosatec.

2.00 €

Dóm je marhuľový, faly sú takmer čierné, lem je fialkový. Okolie
marhuľových kefiek je výrazné biele čiarkovanie.

6.00 €

Dóm je bielo marhulový, faly sú čierno bordové s fialkovým lemom.
Okolo oranžových kefiek je slabé biele rebrovanie

7.00 €

DANCING STAR

Dón je snehovo biely, faly sú atramentovo modré, okolie žlto
oranžových kefiek je výrazné biele pole s atramentovým
žilkovaním.

7.00 €

DAZZLING GOLD

Dóm zlato žltý, faly zlato žlté s veľmi výrazným tmavohnedým
mramorovaním, oranžové kefky. Na záhone doslova žiari.

5.00 €

DECADENCE

Dóm je krémovo marhulový, faly sú tmavo purpurové, okolo
oranžových kefiek je biele mramorovanie, kraj falov je belavý lem.
Kosatec je výrazne zriasený.

5.00 €

DREAM TEAM

Zeleno žltá, majestátna, pekne zriasená, oranžové kefky. Kosatec s
veľkými kvetmi a dobrým nákvetom

4.00 €

DRAMATIC STYLE

Kupola(vrch) je biela, vlajky(spodok) tmavo purpurové a tmavo
oranžové kefky sa vinímajú ako briliant, pekné zriasenie a vzorové
vetvevie, 9 pukov. Výška 99 cm.

3.00 €

ENTAGLED

Dóm je krémovo marhuľový stredom až ku kraju je fialový preliv,
faly sú purpurovo fialové, belavý zriasený lem, kefky výrazné
oranžové

4.00 €

FANCY A FLUTER

Dóm bielo smotanový, pri hrdle až žltý. Faly sú okrovo žlté, okolo
žltých kefiek je výrazné bordové čiarkovanie, paráda.

5.00 €

FANUFUL WHIMSY

Dóm je marhuľový v strede je fialková infúzia, faly sú fialovo
bordové, okolie bielo oranžových kefiek je biele pole s rebrovaním

3.00 €

CODE RED

COFFEE MALT
CONTENPORARY ART

COPATONIC

DADŚ PIRATE
DANCE HALL DOLLY

P.Black 2005 M

Dóm je žlto oranžový pekne tvarovaný, faly sú žlto oranžové na
leme sýtejšie od oranžových kefiek sa tiahne biele pole.

7.00 €

Bielo belasá, oranžové kefky okolo hnedo rebrované

6.00 €

Veľmi výrazná sýta oranžová

7.00 €

Kupola je broskyňovo pinková, vlajky tmavo levandulové až
purpurovo fialové, kefky sú broskyňovo oranžové prechadzajúce do
levandulovej. Je to pán kosatec. Výška 102 cm.

4.00 €

Dóm je biely s úzkym žltým lemom, faly sú na 0,5 cm leme bledo
okrové, okolie bielo žltých kefiek je biele rozpité pole ktoré na
bordovom základe prechádza do bodkovania

7.00 €

HALO IN PEACH

Dóm je jemno oranžový s jemným pinkovým prelivom, faly sú biele
na leme a okolo oranžových kefiek pastelovo oranžové.

7.00 €

HONEY HOUSE

Dóm je pastelovo žltý nariasený s pevnou stavbou, faly sú hnedé
so žltým zúbkovaným lemom. Okolo oranžových kefiek je biele
žilkovanie. Špičková sorta.

6.00 €

LAST LAUGH

Dóm je snehovo biely, faly sú atramentovo modré, okolo
oranžových kefiek je výrazné biele pole s jemným rebrovaním

6.00 €

LINDA Ś CHILD

Dóm je biely, lem krémový, faly sú biele s úskym citrónovým
lemom, kefky sú červeno oranžové. Je to nísky kosatec, výška
50cm.

5.00 €

LOUISA Ś SONG

Dóm je dymovo modrý, faly sú čierno fialové s dymovo modrým
lemom. Okolie oranžových kefiek je biele rebrovanie.

6.00 €

MAROCCAN MAGIC

Dóm je dymovo ružový (dlhšie lupene), 4 kratšie lupene mmajú
marhulový lem. Faly sú takmer čierne s fialovým nádychom. Úzky
lem je jasno ružový.

6.00 €

MATT MC NAMES

Dóm je sýto modrý, faly sú čierne, okolie modrých kefiek je slabé
biele rebrovanie.

6.00 €

Farba kvetu je zvláštna kombinácia ružovo krémovej so zlatým
mixom. Kraj lupeňov má jemné zúbkovanie, Výborný, najneskôr
kvitnúci kosatec. Výška 99 cm

2.00 €

Dóm je bielo ružový, faly bielo ružové od oranžových kefiek je až
biela

6.00 €

Sýta tmavo oranžová

6.00 €

FASHION DESINGR
FEATHERED BOA
FIERY FIGURE
FLORENTINE SILK
Keppel 2005 ML

GRACIOUS CURVES

MISTRESS OF CAMELOT
Baumunk 2004 VL

NATURAL BLOND

ORANGE POP

Čisto modro belasá

4.00 €

PADDED SHOULDERS

Dóm je biely, smerom dole až oranžový, faly sú na konci biele,
smerom do stredu prechádzajú do oranžovo hnedej s bielym
rebrovaním, kefky sú výrazne oranžové

7.00 €

PERFEKT GIFT

Nežná čisto ružová, okolie jahodových kefiek je belavá plocha.
Nádherné veľké, silno nariasené kvety, špičková sorta.

7.00 €

PINK FANTASY

Krásna ružovo pinková zriasená, okolo oranžových kefiek je biele
rebrovanie

7.00 €

Kupola je čistá pinkovo broskyňová, vlajky tmavo dymovo
levandulové, získal viacero ocenení. Víška 91 cm.

4.00 €

Kupola je marhulová s jemnou červenou, vlajky burgundsky čierne
Veľmi pekná kombinácia.

4.00 €

Krémovo zelenkavá, na faloch až biela, oranžové kefky, pekné
zriasenie.

5.00 €

Nádherná čistá farba modrej oblohy,výborný dojem dotvárajú
fascinujúce kontrastné červené kefky. Výška 88 cm.

5.00 €

RETURN ADRESS

Výrazná žlto okrová, široké faly sú biele so žlto okrovým lemovaním

4.00 €

RING AROUND ROSIE

Dóm je biely so jemným žltým lemom, faly sú na leme žlté, smerom
do stredu gaštanové rebrovanie na bielom, kefky sú žlté.

7.00 €

ROMANTIC GENTLEMAN

Dóm je ružovo fialový stredom až fialový pekne tvarovaný, faly sú
bordovo fialové na leme jasnejšie, okolie oranžových kefiek je biele
rebrovanie.

7.00 €

"PÁN KOSATEC" Fantastické vetvenie, veľa pukov , čo zaručuje
dlhé kvitnutie. Kupola je snehovo biela, vlajky snehovo biele s
modrofialovým okrajom, kefky sú žlto oranžové, má všetky
ocenenia

3.00 €

Dóm je oranžovo krémový, faly sú ružovo fialové. Okolie
oranžových kefiek je bohato mramorované krémovou.

6.00 €

Kupola je biela s orchideovo levandulovou infúziou, okolo lupeňov
je 0,5 cm široký zlatý lem, vlajky sú čierno modro fialové, okolo
žltých kefiek je biele rebrované pole vo farbe kupoly. Kvalitná
zdravá sorta. Výška 86 cm

2.00 €

Orchideovo ružový so svietivo oranžovými kefkami. Má fantasticky
zriasené a krajkované kraje

6.00 €

OREGON SKIES

POEM OF ECSTASY
Hager 1997 M

PRAGUE
T. Johnson 05

PRESENTATION
PRINCESS CAROLINE DE
MONACO
Cayeux 1998 EM

QUEEN´S CIRCLE
F.Keer 2000 EML

SLAPSTICK
SLOVAK PRINCE
Mego 2003 M

SOCIAL GRACES
Keppel 00

Dóm je ružovo oranžový, faly čierne, lem fialkový. Okolie
oranžových kefiek je krémové rebrovanie. Podobá sa na Marocan
Magic.

6.00 €

Kupola je bielo modrá s jemným tenkým fialkovým lemom vlajky
fialovo čierne na konci až čierne s bielym žíhaním okolo kefiek

6.00 €

STARRING

Dóm je biely s jemným nádychom fialkovej, faly sú čierne , len na
rube čierno fialové. Okolie oranžových kefiek je slabé fialkové
rebrovanie

6.00 €

SUPER MODEL

Modro fialková čistá farba, žlto biele peľničky. Kraje všetkých
lupeňov sú veľmi výrazne krispované - ihličkovité. Kvalitná sorta.

8.00 €

Dóm je fialovo modrý s bielym lemom, faly sú čierno fialové s
bielym rebrovaním

4.00 €

Dóm je krémový s fialkovým nádychom, kraje sú krémové. Faly
čierno fialové, lem fialkový. Okolie oranžových kefiek je biele
rebrovanie.

6.00 €

THAT ALL FOLKS

Dóm je žiarivo žltý nariasený, faly žiarivo žlté v strede biele. Krásna
kvalitná sorta.

5.00 €

TOUR DE FRANCE

Krásny kosatec, dóm je na leme snehovo biely, smerom do stredu
žlto oranžový, faly sú sýte oranžovo okrové

7.00 €

VEARING RUBIES

Dóm je purpurovo ružový, faly čierno fialové. Okolie oranžových
kefiek je slabé biele žilkovanie.

4.00 €

Dóm je biely so žltým lemom, faly majú žltý lem, stred výrazná
bordová s bielym mramorovaním

7.00 €

SOME LIKE IT HOT
SNOWED IN
Ghio 99

TELEPATHY

TEMPTING

WHISPERING SPIRITS
VISITING ROYALTY
WORLD PREMIER
Schreiner 1998 M

Dóm je jasno atramentovo modrý, faly sú čierne len na leme
náznak fialovo ružovej. Okolie oranžových kefiek je slabý náznak
bieleho rebrovania.
Nádherná kombinácia farieb, kupola má strieborne jemno modrý
nádych, vlajky tmavo modro atramentové na leme jasnejšie prosto
excelentný. Výška 100 cm.

5.00 €

3.00 €

