
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



Odmiany (MDB, SDB – wys. do 40cm)  sezon  2015 
 

Nazwa odmiany 
Krótki opis Cena 

AMATEUR 
 (Black '11) 

Grupa: SDB 

Jasnoniebieski irys z 

jasnopomarańczową bródką. 

Bardzo szybko tworzy 

widowiskowo kwitnące kępy.  

4zł 

AMOUREUSE 

 (Tasquier’14) 

NOWOŚĆ! 

Grupa: SDB 
Kremowy, delikatnie 

„przypudrowany” różem. 

Śliczna pomarańczowa bródka  

20zł 

ANNIE OAKLEY  
(G. Sutton ‘11) 

 

Grupa: SDB 

Wspaniała żółto biała glaciata z 

lekko lawendową bródką   

8zł 

BABY BRAN OWL 
(Marshall’12) 

Grupa: SDB 

Delikatna, jasnofioletowa plicata na 

kremowym tle z cytrynową obwód-

ką na górnych i dolnych płatkach. 

Bródka biało-żółta  BRAK 

BAD INTENTIONS 
(Black ’09) 

Grupa: SDB 

Góra ciemno filetowo czarny self z  

jasnofioletową bródką.  

8zł 



BE BRIEF 
 (Black’08)  

HM’11 AM’14 

Grupa: MDB 

Jeden z najmniejszych irysków w 

tej grupie. Piękna fioletowa 

plicata na masłowym tle. Bródka 

ciemnobrązowa, niemal czarna.  

Murowany kandydat do 

Medalu! 

30zł 

BEAT! BEAT! 

DRUMS 

(Tasquier’11)  

 

Grupa: SDB 

Góra pomarańczowożółta. Dół 

sprany fioletowo - bordowy z 

1mm brzegiem w kolorze górze i 

jaskrawoczerwoną bródką. 

4zł 

BEE'S KNEES  
(Blyth '94) 

Grupa: SDB 

Góra zgaszony różowy.  

Dół białoróżowy z nieregular-

nymi fioletowymi żyłkami. 

Bródka biała nakrapiana śliw-

kowymi kropkami. Ładna od-

mian.   

4zł 

BIG BLUE EYES 
 (Black '06) 

HM’08 AM’10 

Grupa: SDB 

Śnieżnobiała góra z nieco ciem-

niejszymi żyłkami nerwu głów-

nego. Dół niebieski z białym 

brzegiem i haftami wokół białej 

bródki.  

 

4zł 

BLUE HOPE 
(Piątek’12) 

 

Grupa: SDB 

Górne, białe płatki są przypró-

szone delikatnie jasną lawendą. 

Dolne, nieco kremowe również z 

jasną lawendą. Gruba, granatowa 

bródka podkreśla urok. Bardzo 

szybko tworzy kępy. 

4zł 

BLUEBEARD’S 

GHOST 
(Black '06) 

HM’08 AM’10 COOK-

DOUGLAS MEDAL’2012 

Grupa: SDB  

Śnieżnobiały irysy o pięknie po-

fałdowanych płatkach z ciemną, 

grantową bródką. 

 
BRAK  



BUGSY 
(Hager ’92) 

HM '96 AM '98 CAPARNE-

WELCH MEDAL’2000 

 

Grupa: MDB 

Góra intensywnie żółta. Dół bar-

dzo ciemnobrązowy, wpadający 

w czerń. Bródka pomarańczowa.  
4zł 

BUSTER 
 (Blyth ‘03) 

Grupa: SDB 

Burgund – fioletowa, mocna pli-

cata na jasnożółtym tle z lawen-

dowo-brązową bródką.   4zł 

DIDŻEJ  
(Piątek’13) 

 

Grupa: SDB 

Łososiowo różowe górne płatki 

przy nasadzie ciemniejsze, pra-

wie fioletowe. Dolne, w kolorze 

góry ze śliwkowym znamieniem 

przy lawendowo-

pomarańczowej bródce.   

12zł 

 DOUBLE LIFE 
(Black’06) 

 

Grupa: SDB 

Górne płatki białe, szczelnie po-

kryte bladofioletowym wzorem 

plicata. Dolne białe również po-

siadają bladofioletowy wzór pli-

cata, oliwkowe hafty wokół po-

marańczowej bródce.  

4zł 

DREAMERINO 
(Blyth ’11) 

Grupa: SDB 

Góra różowo lawendowa – otwarta. 

Dół różowo lawendowy z fioleto-

wymi haftami i zniewalającą niebie-

sko pomarańczową bródką.   
8zł 

DUMA JAŹWINU 
(Piątek’12) 

 

Grupa: SDB 

Intensywny, niespotykany głę-

boki odcień fioletu z prawie 

czarnym okiem tuż pod niebie-

ską bródką. Irys ten będzie moc-

nym akcentem każdej rabaty, czy 

skalnika.  

8zł 



EL TORITO  
(Jones ‘97)  

HM’99 
 

Grupa: SDB 

Pomarańczowy self z ciemno-

pomarańczową bródką. 

4zł 

EXPERIMENT 
 (Black ‘05) 

Grupa: SDB 

Górne płatki w żółtym, lekko 

matowym odcieniu. Dolne ja-

snożółte z dużą, granatową 

bródką. Widowiskowy irysek!  
8zł 

FOREST  

TRIANGLES  
 (Piątek’12) 

Grupa: SDB 

Jasnobrązowy self z niewielką, 

niebieską plamką (przypomina-

jącą trójkąt). Bródka na zewnątrz 

lawendowa później brązowa, 

wokół niej białe żyłkowanie. 

 

8zł 

FOREST SOUND 
(Piątek’12) 

 

Grupa: SDB 

Górne płatki miodowe z ciemno-

różową infuzją. Dolne ciemno-

żółto-miodowe z niewielką 

lawendową plamką przy 

lawendowo-pomarańczowej 

bródce. Bardzo ślinie rośnie. 

4zł  

GAILY  

FORWARD 
 (Dyer’98) 

Grupa: SDB 

Niebywała, żółtozłota plicata na 

śmietanowym tle z ciemnopo-

marańczową bródką. Unikatowy 

irys, szkoda tylko, że nie doce-

niony przez jurorów.  

8zł 

GOLDEN APRICOT 
 (M. Sutton ‘09) 

Grupa: SDB 

Blado pomarańczowy z odcieniem 

różowego irysek. Bródka lawendo-

wa i pomarańczowa wewnątrz.  

 
8zł 



ICON 
 (Keppel '08) 

HM '10 AM '12 CAPARNE-

WELCH MEDAL’2014 

 

Grupa: MDB 

Soczyście pomarańczowy irysek 

z czerwono bordowym okiem 

przy jaskrawo pomarańczowej 

bródce. Tegoroczny zdobywca 

MADALU: CAPARNE-WELCH 

8zł 

JOLIE MOME 
(Tasquier’12) 

Grupa: SDB  

Górne płatki ma jasnoróżowe. 

Dolne nieco ciemniejsze z różo-

wo fioletowym okiem przedzie-

lonym niebiesko-lawendową 

strefą pod pomarańczową bród-

ką. Oryginalny karzełek! 

20zł 

JUST A KID 
 (Blyth ‘11) 

 

Grupa: SDB 

Góra przygaszony złoty z ciem-

niejszą infuzją. Dolne brudno-

białe z niebieską strefą przy nie-

bieskiej bródce. Obrzeża lekko 

żółtawe.  

 

8zł 

KSAR 
 (Tasquier’13) 

Grupa: SDB 

Góra śliwkowa, błyszcząca. 

Dół aksamitny, czarnofioletowy 

również mieniący się w promie-

niach słonecznych. I bródka – 

ciemno-lawendowa!  Doskonałe 

połączenie.  

20zł 

LEOPARD  

PRINT 
(Jhonson’06) 

HM ’08 AM ’11 

Grupa: SDB  

Góra w kolorze ekri z nieregu-

larnymi fioletowymi plamami.  

Dół również ekri z oliwkowymi 

haftami oraz nieregularnymi 

fioletowymi plamami. Bródka na 

końcu biała w środkowej części 

żółta. Prawdziwy mały tygrysi 

irys! 

12zł 



LUNAR TRAIL 
(Piątek ’13) 

 

Grupa: SDB 

Żółta góra w nieco zgaszonej 

tonacji idealnie współgra z ba-

nanowym dołem i siecią brązo-

wych żyłek. Bródka biało żółta.  
4zł 

MAŁY 

 PRZYJACIEL 
 (Piątek ’13) 

 

Grupa: SDB 

Niesamowicie pięknie pofalo-

wane płatki. Górne, żółte trzy-

mają poziom, nawet w deszczu. 

Dolne bananowe z ciemnożółtą 

strefą przy białej bródce. Bardzo 

szybko tworzy kwitnącą kępę.  

4zł 

MASTER OF 

CHOCOLATE 
(Piątek’14) 

NOWOŚĆ!  

 

Grupa: SDB 

Jasnobrązowy, „Czekoladowy 

Pan” z czerwono-bordowym 

okiem wokół lawendowo-żółtej 

bródki. Podobnie jak poprzedni 

rośnie bardzo plennie.   

12zł 

MY CHER 
(Black’11) 

HM’14 

 

Grupa: SDB  

Góra w odcieniu szarości i stare-

go złota. Dół – luminata niebie-

skofioletowa z białą strefą za 

jaskrawo-pomarańczową bród-

ką. Szaro-oliwkowa obwódka.  

30zł 

NAPLES SYRUP 
(G. Sutton ’10) 

Grupa: SDB 

Delikatna glaciata różowo-

kremowa  z biało pomarańczową 

bródką. 8zł 

NINE LIVES 
 (Black ‘07) 

 

Grupa: SDB 

Góra mlecznobiała. Dół ciemno 

fioletowy z domieszką bordowo 

czarnego i idealnie wykrojoną 

białą obwódką. Bródka na końcu 

biała, później żółta. 

12zł 



ORANGE TIGER 
(Jones ’87) 

Grupa: SDB 

W dwóch odcieniach poma-

zańczego nieduży self z bardzo 

widowiskową czerwono poma-

rańczową bródką. 
4zł 

OVERCAST 
(Keppel ’05) 

 

Grupa: SDB 

Góra w kolorze ekri z mocną la-

wendową infuzją. Dół – luminata 

lawendowa na białym tle. Bród-

ka biało-żółta. Brzeg zdobi oliw-

kowa obwoluta.   

12zł 

PAUSE  
(Blyth’01) 

Grupa: SDB 

Łososiowa góra, bardzo mocno 

kontrastuje z fioletowym dołem, 

nieco ciemniejszy środek płatka. 

Bródka szokująca! Lawendowo-

pomaranczowa.  

12zł 

PEREŁKA  
(Piątek’14)  

NOWOŚĆ 

Grupa: SDB 

Górne płatki ma kremowo-żółte 

z zielonkawym unerwieniem. 

Dolne oliwkowo- brązowe z du-

żą lawendowo pomarańczową 

bródką. Wyjątkowy irys! 

30zł  

PLAMKA 
(Piątek’12) 

 

Grupa: SDB 

Irysek „tygrysi”, ze względu na 

układ kolorów i barw. Kopuła 

różowo/łososiowa z ciemniej-

szymi żyłkami. Dolne jasnobrą-

zowe z jasnoróżowymi nieregu-

larnymi plamami i „naciekami”. 

4zł 

POLISH ATTACHE 
(Piątek’13) 

 

Grupa: SDB 

Płatki górne ma pomarańczowe 

nieco jaśniejsze przy brzegu. 

Dolne buraczkowe z 1 cm, po-

marańczową obwódką. Bródka 

jak jaskrawo –pomarańczowa 

12zł 



PONDICHERI 
 (Tasquier’09) 

Grupa: SDB 

Miodowo-złoty self z ciemno-

pomarańczową „tłustą” bródką.  

12zł 

PORTE 

BONHEUR 
(Tasquier’09) 

Grupa: SDB 

Szarobiały irys muśnięty błęki-

tem. Bródka lawendowa.  

8zł 

PUDDY TAT  
(Black ‘02) 

HM’04 AM’06 

COOK-DOUGLAS  

MEDAL’09 

Grupa: SDB 

Śnieżnobiała góra. 

Dół w tonacjach głębokiego fioletu i 

białą bródką. Szalenie widowiskowy 

irysek.   

 

12zł 

PURPLE  

SUNRISE 
(Piątek’13) 

 

Grupa: SDB 

Górne płatki ciemnoróżowo- 

czerwone. Dolne purpurowo 

aksamitne z piękną obwódką 

koloru góry i wspaniałą długą 

bródką w kolorze starego złota. 

4zł 

PUSSYCAT  

PINK 
(Black’06) 

HM’08 AM’11 

 

Grupa: SDB 

Intensywnie różowy self z moc-

no pomarańczową bródką. 

12zł 

RASPBERRY  

TIGER 
(Black’09) 

HM’11 AM’13 

  

Grupa: SDB 

Wino-czerwony odcień górnych 

płatków podkreśla aksamitny, 

nieco ciemniejszy dół. Bródka 

biała nakrapiana pomarańczą.  

 

12zł 



SHY DI  
 (Tasquier’10) 

Grupa: SDB 

Jaśniutki, nawet powiedziałbym 

blady odcień pomarańczy. Sub-

telnie zaznaczona lawendowo 

zakończona pomarańczowa 

bródka. Delikatny irysek.    

8zł 

SMALLTOWN  

BOY   
(Tasquier ‘12)  

Grupa: SDB 

Lawendowo-fioletowy irysek z 

ciemnofioletowymi haftami przy 

niebiesko-pomarańczowej bród-

ce.  
8zł 

STRIPE THREE  
 (Black’07) 

Grupa: MDB 

Kolejny maluszek wyhodowany 

w MID AMERICA GARDEN. 

Fioletowa plicata na żółtym tle z 

lawendową bródką. SUPER !!! 

 

30zł 

TRANSCRIBE 
(Black ‘90) 

Grupa: SDB 

Fioletowa plicata na białym tle. 

 

8zł 

TWO ISLANDS 
(Piątek’14)  

NOWOŚĆ!  

Grupa: SDB 

Irysek o zniewalającej, żółtopo-

marańczowej bródce na bordo-

wo fioletowych dolnych płat-

kach i ciemno-lawendowych 

górnych. Cudowna kompozycja. 

20zł 



VOICES  
(Black ‘00) 

Grupa: SDB 

Łososiowa plicata na kremowym 

tle – bardzo rzadko spotykana. 

Bródka dwukolorowa – lawenda 

i pomarańcz.  
4zł 

YAHTZEE 
(Johnson’06) 

HM’09 AM’12 

 

Grupa: SDB 

Góra kanarkowo żółta. Dół jasno 

pomarańczowożółty z bardzo 

widowiskową, czerwono poma-

rańczową bródką.  20zł 

YORUBA 
 (Tasquier’09) 

Grupa: SDB 

Góra przygaszony złoty z ciem-

niejszą infuzją. Dolne kasztano-

we ze złotym brzegiem.  

Na uwagę zasługuje lawendowa 

bródka nakrapiana brązem.  

8zł 

ZAP 
 (Black ’04) 

Grupa: SDB 

Góra fioletowa. 

Dół fioletowo- czarny, bródka 

żółtopomarańczowa .  4zł 

 


