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KOSATCE - IRISY

PONUKOVÝ KATALOG 2020

Kosatce - 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 5 až 8 cm hlboko do pôdy.

Minimálna objednávka je 10 €. Prosím reagovať čo najskôr, nakoľko z každého druhu mám len malé

množstvo. Zasielam od 10.7 dobierkou, alebo osobným odberom. Pre tento rok je zaradených

viacero noviniek z ktorých môžem uvoľniť len 2 – 3 kusy.

Zoznam obsahuje meno kultivaru, meno šľachtiteľa a rok uvedenia na trh. Ďalej je popis a na konci je cena.

NÁZOV SORTY POPIS

ABIQUA FALLS            
Schreiner 03

Safírovo modrý i kefky, tuhé nariasené kvety.

ALL NIGHT LONG         
Celý fialovočierny v puku čierny, Tmavo modré kefky, zriasený, 

super pre trh.

ALPINE REGION                      
Blyth 97

Dóm je bielo citrónový, faly sú krémové, tiež aj kefky pekné 

zriasenie. Stredne vysoký.  Len obmedzene

ANNUITY                            
Kegerise 01

Zvlnené a krajkované kvety sú svetlo ružové, stred falú je belavý, 

kefky sú korálovo červené.

APRIL JEWEL                           
Lauer 2000

Dóm je ružový s oranžovo ružovým krajom, faly sú oranžovo žlto 

hnedej s nádychom ružovej kefky sýto červené, HM 02.

AUGUSTINE
Schick 2004

Krásna ružová, pekne nariasená, červeno oranžové kefky, trocha 

nižší.

BARBARAŚ LACE                              
iná (asi OREO

alebo CONTENPORARY ART)

Dóm je fialový s bielym prelivom, faly sú biele s fialovým lemom a 

žilkovaním.

BLACK HILS GOLD
Dóm je žltý s marhulovým nádychom, faly sú žlté s okrovým 

nádychom, marhuľové kefky, len obmedzene.

BLISS BOMB                            
Blyth 2002

Nižší, nariasený bledulinko modrý s červeno oranžovými kefkami 

nakonci až bielo belasé. Len obmedzene

BOLD AS LOVE                     
Lauer 03

Zvlnený, pastelovo ružový, koralovo oranžovými kefkami, krásny 

voskový.

BRUSELS                      
Johnson 2004

Jasno dymovo belasý pekne nariasený, vytálna americká sorta.

CATTWALK QUEEN                   
Johnson 2011

Veľký zriasený, žltý dóm, faly neonovo dymovo modré s hnedým 

lemom, len obmedzene

COFFEE MALT                    
Blyth 01

Bledo kávový základ s hnedou infúziou a žilkovanim a

oranžovými kefkami.



5.00 €

5.00 €

4.00 €

2.00 €

7.00 €

2.00 €

5.00 €

4.00 €

6.00 €

4.00 €

3.00 €

5.00 €

2.00 €

5.00 €

4.00 €

5.00 €

3.00 €

COFFEE SHOP                                   
Blyth 2007

Dva odtiene dymovo oranžovej s výraznými oranžovými kefkami

COPATONIC                    
Blyth 1995

Dóm je jasno hrdzavo hnedý, faly sú tmavé rubínovo hnedé s 

jasnejším hrdzavým lemom a tak isto I kartáčiky, krásne 

vyfarbenie.

CROSS CURRENT                    
Keppel 95

Dóm je svetlo fialovo modrý, faly sú tmavé fialovo modré, okolo 

belasých kefiek slabé biele žilkovanie.

CROWNED HEAD  asi iná                  

Keppel 97
Je to nízky kosatec krémovo oranžový

ČERNOKNEŽNÍK                      
Šlosiar 2016

Dóm je trieslovo žltý snepatrnou vínovou infúziou,faly sú sametovo 

vínovo čierné s jasným ružovo vínovým lemom a žltými kefkami. 

Vysoká 120 cm.

DANCE HALL DOLLY
Dóm je bielo ružový, faly sú čierno purpurové s jasnejším fialkovým 

lemom, okolo červených kefiek je slabý náznakbieleho žilkovania.

DANCING STAR
Dóm je snehovo biely, faly fialovo čierne, okolo žltých kefiek je 

výrazné biele žilkovanie (alebo biela plocha s fialovo čiernym 

žilkovaním)

DECADENCE                                  
Blyth 2004

Dóm je béžovo marhuľový, faly sú vínovo ružové s 

nariaseným béžovým lemom parádna sorta často využívaná 

šlachtiteľmi na nové šlachtenie.

DOUBLE RINGER                      
Ernst 2007

Dóm je biely s jemným náznakom žltého lemu, faly sú biele so 

žltým lemom. Okolo žltých kefiek je slabé purpurové čiarkovanie. 

Len obmedzene

DRAMATIC STYLE               
Black 2005

Dóm je biely s jemnou modrou infúziou, faly sú čierno

purpurové kefky oranžové, výška 1 m.

ENTAGLED                                          
Ghio 00

Červeno purpurový na ružovom základe, faly sú tmavé, kefky 

oranžové okolo bielo žilkované len obmedzene

FANCY A FLUTER                  
Blyth 2007

Dóm je čisto biely, faly sú žlté s tmavo hnedým žilkovaním.

FANUFUL WHIMSY                
Black 2010 - IB

Dóm je marhulový stredom fialová infúzia, faly pururové okolo 

žltých kefiek je biela plocha s bordovým žilkovaním.

FASHION DESINGR               
Keppel 95

Dóm je krémový kraj marhulový, faly majú krémový stred, kraje sú 

marhulovo žlté, kefky oranžové a krémové.

FEATHERED BOA               
Blyth 92

Dóm i faly sú ľadovo biele s orchideovým nádychom, kefky sú 

oranžové, len obmedzene

FIERY FIGURE                       
Innerst 1999

Veľmi výrazná tmavá oranžová farba. Posledných 20 rokov najlepší 

oranžový.

FLORENTINE SILK            
Keppel 2005

Dóm je jasný ružovo dymový, faly sú modré so slabým hnedastým 

lemom. Kefky sú pri strede oranžové dalej už belasé. V USA 

cenený.
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GAME PLAN

GLAMAZON                                  
Blyth 2007

Dóm je marhulovo žltý so slabou vínovou infúziou stredom lupeňov, 

faly sú vínové so žilkovaním a marhulovým podtónom. Kefky sú 

oranžové.

GIPSY LORD                                 
Keppel 2005

Dóm je biely, faly sú od výrazných oranžových kefiek najskôr biele 

smerom ku kraju atramentovo modré. Získal Dikensovú medajlu, 

len 2 ks.

GRACIOUS CURVES
Dóm je biely s tenkým žltým lemom, faly biely základ bohato 

prskaný bordovou, žltý lem aj kefky

HALO IN PEACH                              
Niswonger 98

Dóm je oranžovo broskiňový, faly sú biele s oranžovo

breskiňovým lemom, kefky sú mandarínkové.

HAPENSTANCE
Krásna ružová, na faloch v strede belavá, krásne zriasená. Len 

obmedzene.

HONEY HOUSE                                     
Blyth 2003

Dóm je žltý nariasený, faly sú hnedé so žltým podtónom lem žltý 

čipkovaný, kefky žlto hnedé.

INDULGENCE
Blyth 2002

Dóm je žlto krémový, faly sú tmavé, purpurovo červené, lem je 

jasný ružový. Kefky sú ružové, okolo bielo žilkované, 2 ks

JUST A KISS AWAY Super žltá, náznak zúbkovania, veľké kvety

LAST LAUGH
Dóm je čisto biely, faly z kraja atramentovo modré, okolo 

oranžových kefiek je biele pole

LINDA Ś CHILD                           
Innerst 2003

Celý biely, zriasené kraje úsky zlatý lem, kartáčiky sú červené

LOUISA Ś SONG                      
Blyth 2000

Dóm je vzorne tvarovaný orgovánový, faly sú tmavé fialovo 

červené, luxusne zriasený lem má 1cm jasný orgovánový kraj. 

Kvety sladko vonia. Len obmedzene.

MANDARIN MORNING                       
Blyth 2002

Vzácna krásna austrálska novinka. Dóm je biely s hnedou infúziou, 

faly sú hnedé s bielym žilkovaním, kefky sú oranžové.

MOROCCAN MAGIC                       
Blyth 2005

Broskyňovo ružový dóm, faly sú tmavé, burgunsky vínové so 

zamatovo čiernou textúrou s tenučkým broskyňovým lemom, 

oranžové kefky. Len obmedzene

MATT MC NAMES                             
Meek 2000

Dóm je tmavo modrý, faly sú čierno modré až čierne kefky od žltej 

až po modrú.

MISTRESS OF CAMELOT 
Krémovo oranžová so slabou ružovou infúziou. Okolo žltých kefiek 

je bielo hnedé žilkovanie. Kraj je jemne zúbkovaný.

OLD – BLACK- MAGIC
Schreiner 1996

Purpurovo čierna až čierna, mohutný čierny kosatec

ORANGE EMPEROR Nízky asi najsýtejší oranžový vôbec.  Len obmedzene.
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ORANGE POP
Lauer 1998

Sýto oranžový nižší vzrast. AM 02, KM 04.

OREGON SKIES
Schreiner 1991

Svetlý, blankytne modrý s bielymi kartáčikmi zakončenými žltou. 

AM 95. Len obmedzene

PATCHWORK PUZZLE
Johnson 2011

Dóm je biely, faly majú okolie žltých kefiek bielu plochu žilkovanú 

hnedo purpurovou, pri konci purpurovou plochou, lem je zlatý.

 PERFEKT GIFT
Krásna ružová intenzívne zriasená. Červeno oranžové kefky, okolo 

belavá plocha.

PINK FANTASY                  
Nejedlo 2004

Mesovo ružový krásne tvarovaný, čipkový lem karmínovo ružové 

kefky, vysoká 105 cm s 8 až 10 pukov.

POEM OF ECSTASY       
Hager 1996

Dom je slezovo ružový, falylilavo modré. HM 99, AM 01, Wisterova 

medajla 04.

PRAGUE                                 
T. Johnson 2005

Marhulový dóm s jemnou karmínovou infúziou, faly sú zamatovo 

burgunsky čierné, červené kefky. HM 2007

PRESENTATION                    
Johnson 2005

Svetlo žlto zelený s nádhernou stavbou a zriasením

PRINCESS CAROLINE DE 

MONACO                                               
Cayeux 1998

Čistý, svetlo modrý (belasý) oranžovo červené kefky

PŘÍTEL LEONARD                    
Slošiar 2015

Dóm je oranžový, faly sú fialovo čierne s úzkym belavým lemom. 

Okolie oranžových kefiek je slabo bielo žilkované.

QUEENŚ CIRCLE                          
Keer 2000

Dóm je čisto biely, faly sú biele s modrým lemom a červenými 

kefkami. AM 04, WM 06, Dykensova medaila 2007.

RARER THAN RUBIES                               
Blyth 2008

Dóm je fialový, faly sú tmavo vínové zdobené oranžovými kefkami. 

Len obmedzene

RETURN ADRESS                     
Ghio 2000

Dóm je žlto oranžový, faly sú biele s oranžovým lemom, oranžové 

kefky, výška 85 cm. HM 2002.

RING AROUND ROSIE              
Ernst 2000

Dóm je biely faly sú biele pieskované svetlo slivkovou, žltý lem. AM 

04, WM 07.

ROGUE TRADER
Dóm je jasno žltý, faly sú čierno bordové, žltý lem. Smerom do 

stredu je výrazné biele čiarkovanie.  Len obmedzene

ROMANTIC GENTLEMAN             
Blyth 2002

Červeno vínový na leme jasnejší, oranžové kefky.

SCATTERBRAIN
Dóm je čisto biely, faly sú od žltých kefiek bohato bielo žilkované, 

smerom ku kraju bordovo čierne. Lem je tenký krémový

SHARP RESSED MAN
Dóm je sýto fialový s ružovou infúziou, faly čierne s výraznými 

oranžovými kefkami.

 SILK ROMANCE                            
Blyth 2000

Dóm je jasno fialkovýnariasený a zúbkovaný, faly sú také iste, ale 

okolie oranžových kefiek je biele žilkovanie
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SLAPSTICK
Meek 98

Dóm je broskyňový s fialovou infúziou, faly sú ružovo fialkové s 

bohato tmavo bodkované, bielo oranžové kefky, výška 85 cm. Len 

obmedzene. 

SLOVAK PRINCE                 
Mego 2002

Dóm je biely s jemným žltým lemom, faly sú tmavo modré, okolo 

žltých kefiek je biele žilkovanie.

SNOWED IN

Dóm je biely so slabým belasím tónom a tenučkým hnedým 

lemom, Faly majú červené kefky okolo bohato bielo žilkované pole, 

smerom ku kraju je až čierna

SOCIAL GRACES                  
Keppel 00

Dóm i faly sú svetlo ružové čipkované,okolie oranžových kefiek je 

biela rozpitá plocha. AM 2004.

SORLID LIVES 
Dóm je krémovo biely, faly od žltých kefiek majú krémové 

žikovanie, prechádza do tmavovínovej farby, lem žltý

SPRING MADNESS                      
Johnson 2009

Dóm je biely s jemnou infúziou žltej, faly sú základ bielo žltá s 

hnedým žilkovaním, lem je biely, kefky žlté.

STARRING                         
Ghio 2000

Dóm je snehovo biely, faly sú takmer čierne, okolo červených 

kefiek je slabé biele žilkovanie. Len obmedzene

STOLEN  SWEETS
Dóm aj faly sú biele s tenkým žltým lemom, smerom do stredu je 

slabé hnedé žilkovanie, oranžové kefky

SUPER MODEL Dymovo modrý, zriasený so zúbkovaným lemom.

TELEPATHY                      
Keppel 2003

Dóm je levandulovo orchideový so svetlejším lemom, faly sú 

zamatovo purpurové s bielym žilkovaním. AM 2007

THAT ALL FOLKS                   
Maryott 2004

Asi najkrajší sýto žltý kosatec, okolo žltých kefiek je biela plocha, 

mohutný, bohato kvitnúci. HM 07, AM 09, DM 15.

WORLD PREMIER        
Schreiner 1998

Dóm je bielo modrý, faly sú tmavo atramentovo modré s úskym 

jasnejším lemom.

TOUR DE FRANCE                   
Keppel 2003

Biely dóm so žltou infúziou stredom lupeňov, faly žlto hnedé, 

oranžovo žlté kefky.

TREASURED                                   
Ghio 2004

Alabastrovo ružový s uzavretým dómom zriasený s korálovými 

kefkami na špici levandulovými.

WEARING RUBIES                                 
Blyth 2002

Dóm je vínový, faly sú červeno čierne, kefky oranžové.


