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Katalogs vairs netiek izdots drukātā formātā un izsūtīts klientiem, bet ir pieejams tikai elektroniskā formātā
mājas lapā aprīļa beigās vai maija sākumā.

Sīpolpuķu pasūtījumi tiek pieņemti līdz 1. augustam!
(vēlākie pasūtījumi tiek pieņemti tikai pēc abpusējas
vienošanās).
Atlaižu sistēma darbojas tikai līdz pasūtīšanas beigu
datumam – 1.augustam!
Stādāmais materiāls tiek pakots un izsūtīts ar Latvijas pasta vai Omniva starpniecību no 22.septembra līdz
oktobra vidum. Ar pēcmaksu sīpolus neizsūtu!
Audzētavā uz vietas sīpolus praktiski var nopirkt tikai
pēc visu pasūtījumu komplektēšanas beigām!
Uz vietas sīpolpuķu audzētavā iespējams pasūtīt vai
nopirkt dažādus grieztos ziedus tieši no kolekcijas lauka
to ziedēšanas laikā!

Jūsu zināšanai!
E-pasta adrese:

daugmalespeonijas@gmail.com
mājaslapa:

www.daugmalespeonijas.lv
Turpmāk tiksimies tikai neklātienē – elektroniskajā sīpolpuķu
piedāvājumā (katalogā). Kā parasti piedāvājums (katalogs)
tiek sagatavots ziemā, kad vēl nav īsti paredzama ziemas un
pavasara laika apstākļu ietekme uz nākošā gada ražu un tās
pieaugumu. Tāpēc dažas šķirnes, kaut arī ir atrodamas katalogā, var būt pieejamas nepietiekamā daudzumā vai arī kāda
šķirne vispār netiks tirgota.

ŠĶIRŅU APRAKSTA PIRMĀS RINDAS ATŠIFRĒJUMS

Veidojot katalogu ziemā, es precīzi zinu tikai to, kad, kurā vietā
un cik daudz sīpolu rudenī ir iestādīts, viss pārējais ir atkarīgs
no dabas kaprīzēm. Bagātīga šķirņu ziedēšana pavasarī vēl
negarantē labu sīpolu ražas pieaugumu, jo jauno tulpju sīpolu
briedināšana sākas tikai pēc to noziedēšanas. Tad augs pārorientējas uz barības vielu novirzi jaunā sīpola veidošanai. Līdz
tam laikam augs barojas no iepriekšējā gada sīpola. Līdz ar to
priekšlaicīgas prognozes izdarīt nav iespējams.

2022. gada rudens

Par lielu laimi šajā ziemā nepiedzīvojām lielu kailsalu, mūs ļoti
paglāba pietiekoši biezā sniega sega. Vienīgais jautājums ir
vai biezā sniega sega augiem būs nākusi par labu, jo zem šīs
sniega segas zeme praktiski nebija salusi. Tas vietumēji varēja
radīt pretējo efektu, proti, augi varēja izsust. Arī pārmērīgi
nokrišņiem bagātais februāris, kad ūdens ilgstoši pārpludināja gan sīpolpuķu stādījumus, gan citus stādījumus, varētu
izpausties tikai vēlāk pavasarī. Cerēsim, ka tas neradīs lielus
pārsteigumus, kad augi jau būs pamodušies un aktivizējušies
straujai augšanai. Tāpēc esiet saprotoši, ja tomēr kāda šķirne
netiks piedāvāta, kaut arī ir iekļauta šī gada katalogā!

Rinda sākas ar šķirnes kataloga numuru. Zīme @ aiz tā
norāda, ka šķirne nav bijusi iekļauta pagājušā gada katalogā
vai ir jaunums. Aiz šķirnes nosaukuma norādīts tās
reģistrators. Tālāk seko reģistrācijas gads, tad seko
auga augstums centimetros (dažos pavasaros tas var
jūtami atšķirties). Beigās dots minimālais pasūtāmo sīpolu
daudzums un sīpolu cena eiro.

TULPES, NARCISES,
HIACINTES, KROKUSI,
HOLANDES ĪRISI UN
CITAS SĪPOLPUĶES

Cenas uzrādītas
par vienu sīpolu

Jānis Dukaļskis
mob. tālr.: 26318938
e-pasts: dukalskis.janis@gmail.com
e-pasts: daugmalespeonijas@gmail.com
Jānis Dukaļskis
Sīpolpuķu audzētava „Jaunakeri”
Daugmales pagasts,
Ķekavas novads,
LV 2124
www.daugmalespeonijas.lv

Nu jau divdesmit otro gadu tiks turpināts aizsāktais apjomīgais
peoniju selekcijas un sējeņu atlases darbs. Aizvien vēl neziedējušo sēklaudžu skaits mērāms daudzos simtos. Vairākiem

tulpes, Kroņa (vainaga, diadēmas) tulpes, Bārkstainās
pildītās tulpes, neatkarīgi no to klasifikācijas reģistrā (šis jaunievedumu tiek plaši pielietots arī Holandē). Šo grupu stādījumi
izceļas ar īpašu dekorativitāti, eksotiku un skaistumu.

simtiem ļoti skaistiem, perspektīviem hibrīdiem jau ir doti vārdi
un tie ir izstādīti tālākai pavairošanai, bet daudziem vēl jāiziet
tālākās pārbaudes, lai tos atzītu par pietiekoši labiem.
Katalogā būs visu sīpolpuķu šķirņu krāsainie attēli. Lielākā
daļa šo foto attēlu ir paša uzņemti savā kolekcijas dārzā. Par
pārējiem fotoattēliem jāizsaka liela pateicība aizrautīgiem fotogrāfiem, izciliem sīpolpuķu selekcionāriem un kolekcionāriem
Guntim Grantam, Jurim Eglem un Gedriusam Rumem, kā arī
visiem pārējiem foto entuziastiem, par viņu uzņemtajiem kvalitatīvajiem foto attēliem, kuru bildes, ar viņu laipnu atļauju, tiek
izmantotas katalogā!

Arī šogad centīsimies visus pasūtījumus izpildīt laicīgi un pilnā
apjomā, tomēr jārēķinās arī ar to, ka visiem pasūtītājiem kāda
iekārotā šķirne var arī nepietikt. Katalogā piedāvāto šķirņu
klāsts, cerams, spēs apmierināt pat visprasīgākos audzētājus
un jaunāko šķirņu kolekcionārus.
Paldies visiem pasūtītājiem par sapratni un iecietību!
Novēlu Jums bagātīgi ziedošu pavasari un saulainu vasaru!
Galvenais – neslimojiet! Nāciet, brauciet pie mums ciemos, bet
ievērojiet distanci un visus pārējos epidemioloģiskos ierobežojumus! Būsiet laipni gaidīti!

Katalogā piedāvāju Latvijā visplašāko, jaunāko, ekskluzīvāko
un modernāko sīpolpuķu klāstu! Daudzas sīpolpuķu šķirnes
Latvijā tiek piedāvātas pirmoreiz, turklāt daudzas no tām
iespējams iegādāties tikai pie mums.
Ieteikums būtu pasūtījumus veikt nedaudz savlaicīgāk, jo kā
jau katru gadu, lielāko daļu sīpolpuķu pasūtījumu saņēmu tikai
jūlija pēdējā nedēļā. Līdz ar to vēlie pasūtījumi ļoti aizkavē datu
apstrādi un sīpolu sagatavošanu izsūtīšanai.
Ja Jums rodas kādas neskaidrības vai kādi jautājumi droši
zvaniet man (26318938) vai Ivetai (28210292) jebkurā laikā.
Sakarā ar nestabīlo Covid-19 situāciju valstī un ļoti lielo saslimušo skaitu būs jūtami samazināts piedāvāto sīpolpuķu šķirņu
klāsts. Šogad (varbūt arī turpmāk) dažādas puķu izstādes
noteikti izpaliks, sakarā ar pulcēšanās ierobežojumiem. Izstāžu
izpalikumu varat kompensēt, apmeklējot mūsu sīpolpuķu
audzētavu Daugmalē, šo šķirņu ziedēšanas laikā, lai klātienē
varētu novērtēt to skaistumu un dekorativitāti.

Vēlot sekmes ik solī
un uz turpmāko sadarbību,
vienmēr Jūsu

Lūdzu ņemiet vērā to, ka ne visas šķirnes, kas būs skatāmas selekcijas un kolekcijas dārzā, būs pieejamas.

Jānis Dukaļskis
Daugmalē,
2022. gada aprīlī

Atsevišķi esmu izdalījis un papildus uzrādu četras paša izveidotas tulpju grupas – Krāslapu tulpes, Daudzziedainās

Angels Cheeks

1

TULIPA - tulpes
Tulpes var sākt stādīt septembra
beigās, oktobrī, kad sīpolu stādīšanas dziļumā augsnes temperatūra pazeminās līdz +9ºC.
Tulpes pilnīgi droši var stādīt pat
novembrī un decembrī, ja tikai
zeme vēl nav sasalusi un to ļauj
laika apstākļi. Vēlama labi drenēta, viegla mālsmilts augsne
ar pH 6,0–6,5. Sīpolus stāda
8–15 cm dziļumā. Vadoties pēc
ilggadīgas pieredzes, es pieturos pie atziņas, ka sīpoli jāstāda
pat vēl daudz dziļāk. Ja iespējams, stādīšanai labāk izvēlēties
vieglu nogāzi, kas nodrošinātu
liekā ūdens novadīšanu.
Sīpolus iesaku norakt ne retāk
kā pēc 3–4 gadiem (vai arī ik
gadu), kad sāk dzeltēt lapas.
Tad tos žāvē labi vēdināmā
telpā vai nojumē. Noraktos sīpolus nedrīkst ilgstoši turēt tiešā
saulē. Pēc žāvēšanas tos glabā
+17ºC līdz +20ºC temperatūrā, nodrošinot labu ventilāciju. Pirms stādīšanas vēlams

(bet nav obligāti) sīpolus iemērkt
ūdenī, lai samirktu segzvīņa, tad
tie ātrāk apsakņosies. Apsakņošanos un veselīgāku augšanu
veicina arī sīpolu vai augsnes
apstrāde ar trihodermīnu.
Uz vienu m2 izstāda ne vairāk kā līdz 50 pirmā vai ekstra
izmēra tulpju sīpolus vai 50 līdz
100 mazāka izmēra sīpolus. Stādījumus vēlams mulčēt ar neitralizētu pakaišu kūdru, priežu
mizas mulču, sasmalcinātiem
salmiem, koku lapām vai ko
citu. Tas paaugstina ziemošanas drošību kailsalā, rada optimālāku mitruma režīmu augsnē
visā augu veģetācijas periodā un
vēlāk kavē nezāļu dīgšanu. Lielākās platībās mulčēšana ir pietiekoši dārgs pasākums, tāpēc
pirms to darīt, ir jāizvērtē vai tas
ir ekonomiski izdevīgi. Vienmēr
atcerieties, ka sīpolpuķu lielākie
ienaidnieki visu gadu ir grauzēji
- peles un žurkas, kā arī stirnas
tulpju veģetācijas laikā pavasarī!

1 Caravelle Design

2 China Town

3 Design Impression

4 Esperanto

5 Green River

6 Happy Generation

7 Jaap Groot

8 Pretty Princess

tumši zaļas lapas ar spilgtu līdz
1 cm platu dzeltenu apmali.
Nepārspējama favorīte dārzā!
Min 3 sīp. – € 2,40

7 - JAAP GROOT - Holland BolRoy

KRĀSLAPU tulpes

Š

Ī GRUPA IZDALĪTA ATSEVIŠĶI, JO PĒDĒJOS GADOS
PARĀDĪJUŠĀS DAUDZAS JAUNAS, IZCILI DEKORATĪVAS
TULPJU ŠĶIRNES. TO LAPĀM IR LĪDZ 1 CM PLATA
BALTA, DZELTENA, ROZĀ VAI CITAS KRĀSAS KONTRASTAINA
APMALE VAI ARĪ SVĪTRAS LAPU VIDŪ. TĀS IR ĻOTI DEKORATĪVAS NE TIKAI ZIEDĒŠANAS LAIKĀ, BET VISU VEĢETĀCIJAS
LAIKU. LŪDZU, IEVĒROJIET, KA MINIMĀLAIS PASŪTĪJUMS
TULPĒM IR 3 SĪPOLI NO ŠĶIRNES!

1 - CARAVELLE DESIGN - A.C.M.
Smit en Zn. - 2020 - 55 cm € 1,20
Pilnīgi jauna šķirne krāslapu tulpju
grupā ar iespaidīgas tumšas purpursarkanas krāsas ziediem, mirdzošu rubīnsarkanu spīdumu.
Lapas zilgani zaļas ar platām,
krēmīgi baltām apmalītēm. Lielie
sīpoli dažreiz veido vairākus ziedus katrā ziedkātā. Izcili dekoratīva! Min 3 sīp. – € 3,60
2 - CHINA TOWN - A.W.Captein &

Son - 1988 - 35 cm
€ 0,60
Lieli, garenas formas ziedi. Uzziedot to ārpuse ir sūnu zaļa ar platām,
tīri baltām malām, kuras vēlāk kļūst
aizvien sārtākas. Ziedlapiņas pievilcīgi viļņotas. Lapas zaļas ar vidēji
platu, spoži baltu apmalīti. Ilgstoši
ziedoša, nepārspējama šķirne!
Godalgota! (RHS–AGM(H4) 1995)
Min 3 sīp. – € 1,80

3 - DESIGN IMPRESSION - World

Flower B.V. - 2000 - 55 cm

€ 0,60
Konusa formas, milzīgi, rozā
krāsas ziedi ar dzeltenīgi zaļas

nokrāsas neregulāru zīmējumu
ziedlapiņu vidusdaļā. Ļoti noturīgi,
gari ziedkāti, ilgstoša ziedēšana
(līdz pat 3 nedēļām). Šķirnei uzkrītoši dekoratīvas, tumši zaļas lapas
ar maigas citronu dzeltenas krāsas
apmalēm. Teicami grieztie ziedi!
Min 3 sīp. – € 1,80

4 - ESPERANTO - J. Pranger -

1968 - 25 cm
€ 0,50
Ļoti spilgta, salīdzinoši maza
auguma šķirne. Ziedlapiņas tumši
zaļas ar koši rozā krāsas apmalēm. Šķirnes īpatnība – zaļo lapu
spilgti baltās apmales! Unikāls
krāsu salikums gan ziediem,
gan lapām! Trīsreiz godalgota!
(TGA–KAVB–1977, AM–KAVB–
1979,
AG M – R S H – 1 9 9 9 )
Min 3 sīp. – € 1,50

6 - HAPPY GENERATION - J. de

Vries & Sons - 1988 - 55 cm

€ 0,50
Krāšņi, milzīgi lieli, ziloņkaula balti
ziedi ar koši sarkanu, izplūstošu
liesmojumu, kurš pie zieda pamatnes paplašināts. Skaista, dekoratīva, griezto ziedu šķirne. Lapas
ar šauru baltu apmalīti! Viegli
uzziedināma jau uz 1. janvāri!
Min 3 sīp. – € 1,50

5 - GREEN RIVER - C. Nielen &

Son - 1993 - 35 cm
€ 0,80
Lieli, viļņoti, skaistas formas, tumši
aprikožu krāsas ziedi ar krizantēmu krāsas apmali. No ziedlapiņu
pamatnes uz augšu iet plata, tumši
zaļa liesma. Skaistas, viļņotas,

2

Markt B.V. - 1999 - 55 cm € 0,50
Varena auguma šķirne ar skaistiem, prīmulu dzeltenas krāsas
ziediem un tumšāku dzeltenu
liesmojošu zīmējumu. Ziedu burvību vēl vairāk izceļ to gaiši dzeltenās ziedlapiņu malas un lapas
ar baltu apmali. Šarmanta ziedu
šķirne! Min 3 sīp. – € 1,50

8 - PRETTY PRINCESS - J.& T.

Bloembollen - 2010 - 35 cm

€ 1,00
Koniskas formas ziedi maigā
rozā krāsā. Izsmalcinātas formas,

tumšas bordo krāsas, izplūstošs,
spalvveida liesmojums uz ziedlapiņu muguriņām, sašaurināts
virzienā uz zieda augšu. Izteiksmīga, tīri balta lapu apmalīte!
Min 3 sīp. – € 3,00

9 - PURISSIMA DESIGN - Holland
BolRoy Markt B.V. - 2001 50 cm
€ 0,60
Ļoti populāra tulpju šķirne ar lieliem, spoži pienbaltiem ziediem,
maigu, dzeltenīgi zaļganu nokrāsu
ziedlapiņu vidusdaļā. Gari, stingri

ziedkāti. Spilgti zaļas lapas ar platām, zeltaini dzeltenām apmalēm. Teicami agrie grieztie ziedi!
Min 3 sīp. – € 1,80
Bentem - 2005 - 50 cm € 0,65

Neredzēti skaista zeltaini dzelteno
ziedu šķirne ar sevišķi dekoratīvām lapām. Lapas blāvi zaļas ar
izteiktām krēmkrāsas garensvītrām. Šī šķirne savu izcilo dekorativitāti visizteiktāk parāda sevi tieši
saulainā laikā. Min 3 sīp. – € 1,95

9 Purissima Design

10 Yellow Wave

11 Antoinette

12 Candy Club

13 Flaming Club

14 Happy Family

15 Night Club

16 Purple Elegance

17 Quebec

18 Winnipeg

tīrā rozā krāsā ar purpura tonējumu un šauru baltsārtu apmalīti.
Praktiska griezto ziedu šķirne!
Min 3 sīp. – € 1,50

du krāsa sevī ietver no purpursarkanas līdz ceriņrozā nokrāsām ar
lavandas rozā atblāzmu. Sevišķu
eleganci šiem ziediem piedod to
ziedlapiņu baltās apmales. Spēcīgie, noturīgie ziedkāti šo šķirni padara vēl universālāku. Apburošs jaunums! Min 3 sīp. – € 2,40

10 - YELLOW WAVE - A.F.J. van

DAUDZZIEDU tulpes

O

FICIĀLI TĀDAS GRUPAS NAV, BET HOLANDĒ ŠĀDS
APZĪMĒJUMS TIEK BIEŽI LIETOTS. JAU DESMITIEM
GADU ATSEVIŠĶĀ GRUPĀ TIEK IZDALĪTAS ŠĶIRNES,
KAM VEIDOJAS ZAROTS ZIEDKĀTS AR VAIRĀKIEM ZIEDIEM.
TĀDĒJĀDI, NOGRIEŽOT TIKAI VIENU KĀTU, VAR IEGŪT VESELU
ZIEDU PUŠĶI. DAĻA HOLANDIEŠU SELEKCIJAS DAUDZZIEDAINO TULPJU PĒC NORAKŠANAS JĀGLABĀ VISMAZ +23ºC
TEMPERATŪRĀ, TIKAI TAD TO DAUDZZIEDAINĪBA IZPAUDĪSIES
PILNĪBĀ. SAVVAĻAS DAUDZZIEDU TULPJU ŠĶIRNES TOMĒR
ATRADĪSIES PIE 15. GRUPAS. LŪDZU, IEVĒROJIET, KA MINIMĀLAIS PASŪTĪJUMS IR 3 SĪPOLI NO ŠĶIRNES!
11 - ANTOINETTE - Th. A.
Pennings & Zonen B.V. - 1996 50 cm
€ 0,70
Daudzziedaina buķete. Sākumā
ziedi krēmīgi balti ar šaurām baltām apmalītēm. Ziedot tie kļūst
gaiši dzelteni ar zeltītām liesmām,
šaurām, tumšas aveņu krāsas
maliņām. Noziedot ziedi kļūst purpura rozā krāsā. Tumši zaļas lapas
šaurām, spoži baltām apmalītēm.
Brīnišķīgs daudzziedu šedevrs
šajā grupā! Min 3 sīp. – € 2,10
12 - CANDY CLUB - H.G Huyg &
Son - 1993 - 40 cm
€ 0,60
No viena sīpola vesela ziedu
buķete. Ziedi krēmīgi balti ar tumši
sarkanrozā krāsojumu un punktējumu ziedlapiņu vidusdaļā un
tādas pašas krāsas ziedu apmali.
Vēlāk tie kļūst aizvien izteiktākā

purpurlillā krāsā. Izcili dekoratīva!
Sīpolu daudzums ierobežots!
Min 3 sīp. – € 1,80

13 - FLAMING CLUB - R. Huijg 2007 - 50 cm
€ 0,70
Vēlu ziedoša daudzziedu šķirne ar
4–6 ziediem katrā ziedkātā. Uzkrītoši kontrastaina krāsu spēle.
Atveroties ziedi ir krēmīgi baltā
krāsā ar treknām sarkanām liesmām. Vēlāk ziedi iegūst vēl lielāku
kontrastu, jo kļūst pilnīgi balti ar
ugunīgi sarkanām liesmām. Pasakaina, pievilcīga krāsu palete!
Min 3 sīp. – € 2,10

15 - NIGHT CLUB - H. G. M. Huiyg
ne Zn - 2007 - 50 cm
€ 0,85
Košas neona rozā nokrāsas ziedi,
kas liekas dārzā ir gatavi flirtēt ar
katru vēja brīzi kas pūš. Iegādājoties tikai dažus sīpolus Jūs iegūstat veselu buķeti ziedu, jo katrs
sīpols veido vairākus ziedus katrā
ziedkātā. Patiesa ziedu disko
deja dārzā! Min 3 sīp. – € 2,55
16 - @ PURPLE ELEGANCE Ligthart Bloembollen- 2012 50 cm
€ 0,80
Jaunums! Šī lieliskā, pārsteidzoši skaistā daudzziedu šķirne veido 4–5 ziedus katrā ziedkātā. Zie-

14 - HAPPY FAMILY - H. G. M.

Huyg - 1985 - 50 cm
€ 0,50
Pareizā termorežīmā izturēti
sīpoli katrā ziedkātā dod veselu
buķeti lielu, skaistu ziedu. Ziedi

3

17 - QUEBEC - P. & M. van der

Poel - 1991 - 30 cm
€ 0,60
Ziedi no ārpuses sarkanoranži ar
diezgan platām, krēmīgi baltām
apmalēm, platu, izplūstošu mandarīnu sarkanu liesmojumu. Lapas
mazliet raibas. Siltumā uzglabāti sīpoli veido veselu ziedu pušķi.
Unikāls pavasara šedevrs dārzā!
Min 3 sīp. – € 1,80

18 - WINNIPEG - P. en M. van

der Poel - 2001 - 35 cm € 0,65

Spilgti, piesātināti dzeltenas krāsas ziedi ar apelsīnu oranžu,
nedaudz izplūstošu liesmu katras ziedlapiņas centrā. Pareizā
temperatūras režīmā turēti sīpoli
dod skaistus daudzziedu eksemplārus. Dārzu sertifikāts – 2001!
Min 3 sīp. – € 1,95

19- WONDER CLUB - Huijg
Breezand B.V. - 2017 - 50 cm

€ 1,00

Šī šķirne ir unikāla un atšķirīga no
daudzām citām līdzīgām. Ugunīgi
sarkanā ziedu krāsa mijas ar zeltaini dzelteno. Katrs ziedkāts ir kā
dauzziedaina buķete tāpēc varat
baudīt šo krāsu burvību ar 7 un
vairāk atsevišķiem ziediem no
katra iestādītā sīpola. Pasakaini,
spilgti grupu stādījumi! Sīpolu
daudzums ļoti ierobežots!
Min 3 sīp. – € 3,00

1. grupa - AGRĀS tulpes

19 Wonder Club

20 Candy Prince

21 Cape Town

22 Purple Prince

23 Salmon Prince

24 Sunny Prince

V

IDĒJI GARAS VAI AGRI ZIEDOŠAS TULPES, KAS NODER VISAGRĀKAI UN AGRAI UZZIEDINĀŠANAI ZIEMĀ,
ZIEDU GRIEŠANAI. DAUDZAS ŠĶIRNES IZMANTOJAMAS ARĪ PODU KULTŪRĀM, KĀ ARĪ APZAĻUMOŠANĀ GRUPU
STĀDĪJUMOS. ZIEDI LIELI, SPILGTĀS KRĀSĀS, OVĀLAS VAI
IEGARENAS FORMAS, STINGROS, PIETIEKOŠI GAROS ZIEDKĀTOS. LŪDZU, IEVĒROJIET, KA MINIMĀLAIS PASŪTĪJUMS
IR 3 SĪPOLI NO ŠĶIRNES!
20 - CANDY PRINCE - Holland
BolRoy Markt B.V. - 2001 35 cm
€ 0,50
Lieli ziedi, gaišā ceriņu violetā
krāsā ar baltu pamatni un gaišākām ziedu apmalītēm. Ziedkāti
stingri, pietiekami gari ziedu griešanai. Teicama uzziedināšanai.
Pievilcīga, agri ziedoša šķirne!
Nemitīgi augošs pieprasījums!
Min 3 sīp. – € 1,50
21 - CAPE TOWN - Vertuco B.V. -

2006 - 30 cm
€ 0,50
Vidēja auguma šķirne ar skaistas, noapaļotas formas, spožiem
(kā glancētiem) prīmulu dzeltenas
krāsas ziediem. Izteikts, plats, koši
aveņu sarkans spalvveida zīmējums ziedu apmalēs. Sevišķi drukni
ziedkāti. Bļaustīgs, robusts
audzējs! Dārzu sertifikāts
2010.gadā! (AGM–RHS 2010)
Min 3 sīp. – € 1,50

22 - PURPLE PRINCE - L.J.C.
Schoorl - 1987 - 35 cm € 0,50
Viena no populārākajām, klasisko ziedu formas, agri pavasarī
ziedošajām tulpēm piesātinātā,

tumši purpura violetas krāsā
ar nedaudz gaišākām ziedlapiņu malām. Agrīna, izturīga
griezto ziedu šķirne. Klasika!
Min 3 sīp. – € 1,50

23 - SALMON PRINCE - J.A.
Borst Bloembollen B.V. - 2006 35 cm
€ 0,60
Šai šķirnei ļoti grūti aprakstāma
ziedu krāsa. Ziedi ar izsmalcinātu lašrozā un oranžu toņu
maisījumu, neuzkrītošu sarkanas krāsas tonējumu. Ziedu
skaistums mainās ar katru
ziedēšanas dienu. Agrīna, smaržīga ziedu šķirne. Burvīga!
Min 3 sīp. – € 1,80

25 - WHITE PRINCE - J.A. Borst
Bloembollen - 2006 - 45 cm

€ 0,50
Agrīna, lieliska, pilnīgi jauna balto
ziedu šķirne spožiem, tīri baltiem
pokālveida ziediem. Izmantojama
ainavu stādījumos kombinācijā
ar hiacintēm, narcisēm, savvaļas tulpēm. Ne velti tulkojumā
nozīmē “Baltais princis”!
Min 3 sīp. – € 1,50

24 - SUNNY PRINCE - C.
Beerepoot - 2002 - 35 cm

€ 0,50
Ne pārāk liela auguma, bet ļoti
robusta tulpe ar maigi dzeltenas krāsas ziediem gan no ārpuses, gan no iekšpuses. Viena no
agri ziedošajām dzeltenziedu šķirnēm. Lapas tumši zaļas. Pievilcīga gan dārzā, gan vāzē!
Min 3 sīp. – € 1,50

25 White Prince

2. grupa - PILDĪTĀS AGRĀS tulpes

Š

ĪS GRUPAS ŠĶIRNĒM LIELI, BLĪVI PILDĪTI ZIEDI, ĪSĀKOS, STINGRĀKOS ZIEDKĀTOS. TĀS IR DAUDZ AGRĀKAS, SALĪDZINOT
AR VĒLAJĀM PILDĪTAJĀM. SEVIŠĶI IECIENĪTAS TULPES APSTĀDĪJUMIEM, ZIEDU GRIEŠANAI UN UZZIEDINĀŠANAI.
MILZĪGS, STRAUJI AUGOŠS PIEPRASĪJUMS! LŪDZU, IEVĒROJIET, KA MINIMĀLAIS PASŪTĪJUMS IR 3 SĪPOLI NO
ŠĶIRNES!
26 - AVANT GARDE - Marax tulips

V. o.f. - 2010 - 40 cm € 0,80
Jauna šķirne ar lieliem, pildītiem,
pasakaini skaistas rožu formas
ziediem. Ziedlapiņas noapaļotas, simetriski sakārtotas. Plaukstot ziedi ir viendabīgā, piesātināti

27 - BELICIA - Vertuco B. V. 2006 - 45 cm
€ 0,85
Krēmīgi balti, vēlāk tīri balti, pildīti ziedi ar lāsumotām koši
rozā krāsas ziedlapiņu apmalītēm. Pareizā termorežīmā izturētiem sīpoli veido vairākus ziedus

krēmīgi dzeltenā krāsā, vēlāk to
ziedlapiņu malas kļūst gaišākas līdz sudraboti baltas. Īsta
krēmdzeltena roze agrā pavasarī! Sīpolu daudzums ierobežots! Min 3 sīp. – € 2,40
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katrā ziedkātā. Patiesi pievilcīga! Min 3 sīp. – € 2,55

28 - COLUMBUS - Future rights

B. V. - 2006 - 40 cm
€ 0,75
Jauna peoniju ziedu tipa šķirne ar
piesātināti rozā krāsas, iespaidīgi

26 Awant Garde

27 Belicia

28 Columbus

29 Dior

30 Disneyland Paris

31 Double Price

32 Fantasy L ady

33 Foxtrot

34 L a Belle Epoque

35 Margarita

36 Monsella

37 Monte Carlo

muguriņām, kanāriju dzeltenu
pamatni. Sevišķi gari, noturīgi
ziedkāti. Viegli uzziedināma uz
15. decembri! Perspektīva ziedu
šķirne! Min 3 sīp. – € 1,95

15. decembri! Ziediem patīkams
aromāts! Sīpolu daudzums ļoti
ierobežots! Min 3 sīp. – € 2,40

pildītiem ziediem, krēmīgi baltām
ziedlapiņu malām. Ilgstoši ziedoša
šķirne ar drukniem, noturīgiem
ziedkātiem. Neaizmirstama elegance! Min 3 sīp. – € 2,25

29 - DIOR - J.A.Borst Bloembollen

B. V. - 2010 - 35 cm
€ 0,70
Jauna šķirne ar vareniem, lieliem, sevišķi pildītiem, ekstravagantas peoniju formas ziediem,
piesātinātā aveņu rozā krāsā,
nedaudz gaišākām ziedlapiņu
malām. Pasakaini grieztie ziedi.
Agri pavasarī ziedošs šiks!
Min 3 sīp. – € 2,10

30 - DISNEYLAND PARIS - Verver
Export B.V.- 2013 - 35 cm

€ 0,80
Pavisam jauna, agrīna šīs grupas
šķirne ar gaumīgi veidotiem puspildītiem ziediem izvietotiem druknos, zemos ziedkātos. Šī šķirne ar
savu tīras, sulīgi oranžas krāsas
ziediem noteikti spēs atdzīvināt
Jūsu dārzu agrā pavasarī. Pārbaudiet! Min 3 sīp. – € 2,40
31 - DOUBLE PRICE - Fa Van

Dam - 1992 - 30 cm
€ 0,80
Ekstravaganta, gaiši violetas ceriņu krāsas peoniju tulpe
ar dubulti pildītiem ziediem.
Ziedi plaukstot atver vienu pēc
otras vairākos slāņos sakārtotās, nedaudz iešķeltās ziedlapiņas. Ilgstoši ziedoša vidēji vēlo
ziedu šķirne! Min 3 sīp. – € 2,40

32 - @ FANTASY LADY - Fa. W.

J. Smit en Zn. - 2011 - 50 cm

€ 1,00
Šī šķirne izceļas ar unikāli agru ziedēšanu. Žilbinoša, milzu dubulto
ziedu tulpe ar satriecošu rožu sarkano un balto toņu ilustrāciju. Katrai ziedlapiņai ir krāšņa krēmbalta
maliņa, kas piedod šķirnei sevišķu
eleganci un šarmu. Agrās dubultziedu tulpes ir vienas no apbrīnojamākām šķirnēm, kas ļoti
piemērotas izmantošanai griezto
ziedu ieguvei. Uzzied vismaz divas
nedēļas agrāk nekā vēlās peoniju
tipa tulpes. Ļoti jauki pavasara
ziedu pušķi! Min 3 sīp. – € 3,00

33 - FOXTROT - Vertuco B.V. -

2001 - 35 cm
€ 0,50
Agri ziedoša peoniju tipa ziedu

šķirne ar sevišķi blīvi pildītiem
ziediem. Sākumā ziedi ir krēmbaltā krāsā, tad iegūst maigi
rozā nokrāsu, vēlāk tie kļūst viscaur samtaini rozā. Izcila, skaista,
nepārspēta favorīte jebkurā
dārzā ar ļoti delikātu, patīkamu,
saldu aromātu. Daudzu izstāžu
čempione! Dārzu sertifikāts
2015. gadā! (RHS–AGM 2015)
Min 3 sīp. – € 1,50

34 - @ LA BELLE EPOQUE -

Vertuco B.V. - 2011 - 45 cm

€ 0,80
Jaunas paaudzes tulpe ar lieliem
dubulti pildītiem ziediem. Ziedu
ārpuse brūngani sarkana ar gaišākām zilgani rozā ziedlapu maliņām.
Ziedu iekšpuse aprikožu rozā
krāsā, kas ziediem piedod sevišķu
šarmu ziedēšanas laikā. Ļoti
noturīgi ziedkāti. Lieliski grieztie ziedi! Aizvien ļoti pieprasīta!
Min 3 sīp. – € 2,40

36 - MONSELLA - Bakker Bros. 1981 - 35 cm
€ 0,80
Sevišķi krāšņa vidēja auguma
šķirne. Ziedi lieli, pildīti, kanāriju
dzelteni ar spilgtas asins sarkanas krāsas liesmojošu spalvveida
zīmējumu. Šķirne ar savu ziedu
spilgtumu un ziedēšanas agrumu
aizvien vēl ir īsts atradums jebkuram dārzam. Uzziedināma pat uz

35 - MARGARITA - J. W. Reus

Bloembollen - 1998 - 60 cm

€ 0,65
Ziedi pildīti, tumši rubīna sarkani
ar kardinālsarkanām ziedlapiņu
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37 - MONTE CARLO - Anton
Nijssen & Sons - 1955 - 35 cm

€ 0,80
Lieli, spilgti dzelteni, pildīti ziedi stingros ziedkātos. Šķirne sevišķi piemērota dažādiem apstādījumiem
un akmensdārziem. Viegli uzziedināma jau uz 15. decembri! Ļoti
agrīna, delikāti smaržīga! Vairākkārt godalgota! (QC(bc)–TGA–
KAVB–1969, AGM–RHS–1993)
Min 3 sīp. – € 2,40

38 - ORCA - Fa. W. B. Reus -

2003 - 35 cm
€ 0,90
Ļoti pievilcīga, ļoti agrīna, rūpnieciska griezto ziedu šķirne. Uzziedot tā ir gaišā medus krāsā,
bet ar katru ziedēšanas dienu
ziedu krāsa kļūst intensīvāka līdz
paliek tīri mandarīnu oranža. Ilgstoši ziedoša. Neticami smaržīga! Min 3 sīp. – € 2,70

39 - VERONA - M. Boots - 1991 -

45 cm
€ 0,70
Ļoti agrīna šķirne ar skaistiem rožu
formas, blīvi pildītiem ziediem,
maigā krēmīgi baltā krāsā ar tumšāku zeltaini dzeltenu liesmojumu

un zaļu nesimetrisku lāsojumu
ziedlapiņu vidusdaļā. Vēlāk ziedi
kļūst tīri balti. Ziediem patīkama
smarža! Sīpolu daudzums ierobežots! Min 3 sīp. – € 2,10

40 - WHITE VALLEY - N. A.
Hertogh - 2001 - 45 cm € 0,60
Milzīgi lieli, pildīti ziedi. Sākumā
tie ir krēmīgi balti, ārējās ziedlapas ar krēmkrāsas liesmojumu
un nelielu zaļganu iešvīkojumu,
pamatne koši dzeltena. Vēlāk
ziedi kļūst spoži pienbalti. Ilgstoši ziedoša eksotiska šķirne!
Sinonīms: ‘Exotic Emperor’. Min 3 sīp. – € 1,80

38 Orca

39 Verona

40 White Valley

41 Abu Hassan

42 Alectric

43 Alibi

43 - ALIBI - Triflor B.V. - 2003 45 cm
€ 0,65
Unikālas krāsas, tradicionālas
ziedu formas tulpe ar tīras, maigas lavandzilas pasteļkrāsas
ziediem. Veselīga šķirne ar spēcīgiem, stingriem ziedkātiem.
Ziedi vāzē ilgi saglabājas svaigi.
Pasakaina grupu stādījumos!
Min 3 sīp. – € 1,95

rozā ziedlapiņu vidusdaļu. Šī
jaukā, izsmalcinātā šķirne īpaši
jauki izskatīsies stādīta dārzā viena
vai sajaukumā ar zilajām muskarēm. Brīnišķīgi ziedu pušķi!
Min 3 sīp. – € 2,40

3. grupa - TRIUMFA tulpes

V

ISPOPULĀRĀKĀ, PRAKTISKĀKĀ UN ŠĶIRNĒM BAGĀTĀKĀ TULPJU GRUPA. ZIED TULPJU SEZONAS VIDŪ
VISDAŽĀDĀKAJĀS NOKRĀSĀS. NODER APSTĀDĪJUMIEM, ZIEDU GRIEŠANAI UN UZZIEDINĀŠANAI. UZZIEDINOT,
DAŽĀM ŠĶIRNĒM ZIEDUS VAR IEGŪT JAU DECEMBRA
PIRMAJĀ PUSĒ. AIZŅEM PUSI NO PASAULES TULPJU
PLATĪBĀM. ŠAI GRUPAI PIEDER KATRA OTRĀ NO IKGADĒJI
REĢISTRĒTAJĀM TULPJU ŠĶIRNĒM. LŪDZU, IEVĒROJIET,
KA MINIMĀLAIS PASŪTĪJUMS IR 3 SĪPOLI NO ŠĶIRNES!

41 - ABU HASSAN - C. Roet &

Sons - 1976 - 45 cm
€ 0,70
Ziedi kausveida, piesātinātā sarkankoka–dzeltenbrūnā krāsā
ar zeltaini dzeltenām ziedlapiņu
malām. Ziediem maiga, samtaina
velveta tekstūra. Ļoti noturīga
šķirne jebkuros laika apstākļos.
Šarms un elegance vienlaikus!
Sīpolu daudzums ļoti ierobežots! Min 3 sīp. – € 2,10

42 - ALECTRIC- W. Th. Langelaan

& Zn. - 2015 - 40 cm
€ 0,60
Ļoti jauna, sevišķi valdzinoša
šķirne ar stingriem, drukniem
ziedkātiem, krēmīgi baltas krāsas
ziediem, izteiktu, platu, ļoti spilgtu
karmīnrozā ziedu apmali. Saulē
ziedi neatveras un saglabā savu
spilgtumu un savu pokālveida
formu līdz pat ziedēšanas beigām.
Min 3 sīp. – € 1,80

44 - ANTARCTICA - Future Tulip
44 Antarctica

B.V. - 2002 - 55 cm
€ 0,60
Šķirne ar sevišķi gariem, stingriem ziedkātiem, pokāla
formas ziediem žilbinošā, sniegoti baltā krāsā ar nelielu
krēmdzeltenu atblāzmu. Dārzā
teicami harmonē ar jebkuras
citas krāsas ziediem. Teicami
grieztie ziedi! Min 3 sīp. – € 1,80

45 Apricona

45 - @ APRICONA - Maveridge

46 Cairo

International B.V. - 2015 - 50 cm

€ 0,80
Skaistā aprikožu rozā krāsas tulpe
piesaista uzmanību jau pašā ziedu
sezonas sākumā. Gaiši rozā ziedi,
kurus rotā maigi aprikožu rozā
apmales ar nedaudz tumšāku

47 Calgary
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46 - CAIRO - Vertuco B. V. -

1999 - 55 cm
€ 0,75
Viena no labākajām, stalta
auguma, brūngani oranžajām šķirnēm savā grupā. Tīkams, eksotisks, bronzas krāsas zieds ar
apelsīnu oranžas krāsas ziedlapiņu apmalēm. Teicama griezto
ziedu šķirne! Ziediem patīkama
smarža! Min 3 sīp. – € 2,25

47- CALGARY - Vertuco B.V. 1994 - 25 cm
€ 0,70
Sevišķi skaistas formas, it kā pildīti,
krēmbalti ziedi ar lielu gaiši dzeltenu liesmu. Iekšpuse krēmbalta
ar mimozu dzeltenu spīdumu.
Vēlāk ziedi kļūst spoži balti ar zeltainu mirdzumu. Sevišķi piemērota
apstādījumiem. Uzziedināma uz
10. janvāri! Divreiz godalgota!
(TGA–KAVB–1990, AGM–RHS–
1995) Min 3 sīp. – € 2,10

53 - FONTAINEBLEAU - Eurotulip

57 - HELMAR - P. Kortekaas -

54 - GABRIELLA - S. J. Zandvoort
- 1992 - 55 cm
€ 0,65
Slaidi, skaisti, pagarināti ziedi, stingros garos kātos, maigā krēmīgā
ceriņu rozā krāsā ar plašu purpurrozā liesmu ziedlapiņu vidusdaļā. No attāluma ziedi izskatās
sārti. Universāla ziedu šķirne!
Godalgota! (TGA–KAVB–1992)
Min 3 sīp. – € 1,95

58 - HOLLAND QUEEN - Holland

- 1998 - 50 cm
€ 0,50
Pārsteidzoši skaista šķirne ar krāšņiem, purpursarkaniem ziediem,
platām, izteikti baltām ziedlapiņu
apmalītēm. Šī šķirne var lepoties
ar savu stalto stāju un zilgani pelēkām lapām, kas vēl vairāk izceļ un
akcentē šo ziedu krāšņumu un
kopējo burvību. Lieliski grieztie
ziedi! Min 3 sīp. – € 1,50
48 Couleur Cardinal

49 Darwinsnow

55 - GAVOTA - Bloembollenbureau

50 Doberman

Cebeco - 1995 - 50 cm € 0,70
Ziedi fantastiski – sarkanīgi purpura violeti ar platu, koši dzeltenu apmali. Krēslā šķiet, ka tie
izstaro gaismu. Līdz šim laikam
nekas tamlīdzīgs nav radīts pat
Holandē. Patiess čehu selekcijas šedevrs! Dārzu sertifikāts
2010.gadā! (RHS–AGM–2015)
Min 3 sīp. – € 2,10

51 Don Quichotte

1986 - 60 cm
€ 0,60
Teicamas formas, prīmulu dzelteni
ziedi ar pasakaini skaistu, kontrastējošu rubīna sarkanu liesmojumu,
ar sašaurinājumu zieda virsotnē.
Ziedu iekšpusē liesmojums spilgtā
asins sarkanā krāsā. Acīs krītošs
krāsu salikums! Dārzu sertifikāts 2015.gadā!! (RHS–AGM
2015) Min 3 sīp. – € 1,80
BolRoy Markt B.V. - 1996 50 cm
€ 0,70
Iespaidīga lieluma, neparasti spožas, prīmulu dzeltenas krāsas
ziedi ar plandošām, koši sarkanām liesmām. Vidēji vēlīna šķirne
tāpēc dobē teicami harmonē ar
Darvina hibrīdu tulpēm. Patiesa
krāsu eksplozija! Īsta izstāžu
nagla! Sīpolu daudzums ļoti
ierobežots! Min 3 sīp. – € 2,10

59- KANSAS PROUD - Q.J. Vink &
Zn. B.V. - 2019 - 50 cm € 0,80
Jaunums! Liela auguma, grezna
šķirne ar samtainiem, krāšņiem,
sarkanīgi violetiem ziediem un
izteiktu, ļoti kontrastējošu, baltu

56 - HAVRAN - M. Boots

52 Escape

53 Fontainebleau

48 - COULEUR CARDINAL - 1845
- 35 cm
€ 0,65
Jauka, zema auguma, unikāla
Triumfa grupas tulpe ar sensacionāliem sarkanbrūnas krāsas ziediem un plūmju krāsas ēnojumu
ziedlapiņu vidusdaļā. Sevišķi piemērota apstādījumiem vai stādījumiem dārza vējainākās vietās.
Šķirnei piemīt patīkams, delikāts aromāts! Sīpolu daudzums
ierobežots! Min 3 sīp. – € 1,95

audzētāja sunim– dobermanam. Ziedi siltā, tumši sarkanīgi
brūnā krāsā ar dzeltenām ziedlapu apmalītēm un pievilcīgu
glancējumu. Izturīga šķirne staltiem ziednešiem, stāvām lancetiskām lapām. Izcila, iespaidīga
šķirne! Min 3 sīp. – € 2,40

49 - DARWISNOW - Holland

BolRoy Markt B.V. - 2003 55 cm
€ 0,75
Skaisti, sniegoti balti ziedi, varenos, garos, sevišķi stingros ziedkātos. Lapas stāvas, tumši zilgani
zaļas. Jau pašā šķirnes nosaukumā ietverts varenums kā visām
šķirnēm, kas iegūtas no Darvina hibrīdu tulpēm. Fantastiska,
varena! Sīpolu daudzums ierobežots! Min 3 sīp. – € 2,25

50 - DOBERMAN - Borst

Bloembollen B.V. - 2016 55 cm
€ 0,80
Šī patīkamās kausa formas
ziedu šķirne nosaukta par godu

Bloembollenselectie - 1998 50 cm
€ 0,70
Patiesi skaista, agri ziedoša šķirne
ar skaistu ziedu formu. Ziedi zīdaini
spīdīgi, tumšā satīna (upeņu purpura) krāsā. Teicama izturība.
Lapas zilgani zaļas ar sudrabainu spīdumu. Pārsteidzoši
saderīga ar baltziedu tulpēm!
Min 3 sīp. – € 2,10

54 Gabriella

55 Gavota

56 Havran

57 Helmar

58 Holland Queen

51 - DON QUICHOTTE -

Konijnenburg & Mark - 1952 50 cm
€ 0,60
Vidēji agrīna, skaista, daudzveidīga Triumfa grupas tulpju šķirne
ar bagātīgu, piesātinātu violeti rozā
ziedu krāsojumu. Tā ļoti labi dārzā
saderas ar jebkuras citas krāsas
tulpēm. Ļoti izturīga jebkuros laika
apstākļos. Min 3 sīp. – € 1,80

52 - ESCAPE - Hybris - 1999 40 cm
€ 0,50
Šī klasiskā olu ziedu formas šķirne
iegūta krustojot agrās un vēlās
tulpes. Ziedi skaistā, viendabīgā tumšā sārti sarkanā krāsā ar
kontrastējošu dzeltenu pamatni.
Ziedkāti un ziedi ļoti noturīgi jebkuros laika apstākļos. Izcili grupu
stādījumi. Viegli uzziedināma
ziemā! Min 3 sīp. – € 1,50
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ziedu pamatni. Ar katru ziedēšanas dienu krāsu intensitāte tikai pieaug. Universāla!
Min 3 sīp. – € 2,40

60 - KELLY - J.A. Borst
Bloembollen B.V. - 2010 50 cm
€ 0,50
Ļoti iecienīta, liela auguma klasiskā
triumfa tulpe, piemērota rūpnieciskai ziedu griešanai ar neatvairāmi
spilgtiem zemeņu krāsas ziediem,
spožu krēmbaltu ziedu apmali.
Izturīga nelabvēlīgos laika apstākļos. Teicami saderas kopā ar baltziedu tulpēm, zilajām muskarēm,
hiacintēm. Lieliska uzziedinot!
Min 3 sīp. – € 1,50

59 K ansas Proud

60 Kelly

61 Liberation

62 Librije

63 Mata Hari

64 Match

65 Miss Elegance

66 Mistress

67 Mistress Mystic

68 Passionale

69 Paul Scherer

68 - PASSIONALE - L.J.C.
Schoorl - 1983 - 40 cm € 0,60
Patiesi skaista šķirne ar lieliem
tumši ceriņu–violetiem ziediem,
plūmju nokrāsas atblāzmu tajos
(it kā purpursarkanu liesmojumu
ziedlapiņu ārpusē), ļoti drukniem,
ziedkātiem. Izturīga jebkurā vējā
un lietū. Šķirne saņēmusi pretižo Karaliskās dārzkopības
biedrības balvu 2010.gadā!
(Award of Garden Merit) Sīpolu
daudzums ļoti ierobežots!
Min 3 sīp. – € 1,80

skaistas formas ziediem, klasiski
ielocītām, nedaudz viļņotām ziedlapiņām maigi rozā krāsā, pavisam
nedaudz gaišākām ziedlapiņu
malām. Neapstrīdama apstādījumu favorīte! Min 3 sīp. – € 1,95

teicama griezto ziedu šķirne!
Min 3 sīp. – € 1,50

61 - LIBERATION - Ligthart

Bloembollen - 2016 - 45 cm

€ 0,70
Vidēji agri ziedoša šķirne ar spilgtiem oranžas krāsas ziediem,
skaistām nosmaiļotām ziedlapiņām. Šī tulpju šķirne „Atbrīvošana” ir radīta Holandē godinot
Kanādas bruņoto spēku kritušos
kareivjus Nīderlandes atbrīvošanā
un 2020.gadā atzīmējot Nīderlandes atbrīvošanas 75. gadadienu
Otrajā pasaules karā. Sīpolu
daudzums ļoti ierobežots!
Min 3 sīp. – € 2,10

62- LIBRIJE - Remarkable C.V. -

2014 - 45 cm
€ 0,75
Ļoti patīkamas, tīras ceriņkrāsas
kausveida ziedi ar platām, sniegoti baltām ziedlapiņu apmalītēm.
Viena no jaunākajām šādas krāsas tulpēm savā grupā. Šai šķirnei
varētu būt liela piekrišana griezto
ziedu tirgū. Šarms un elegance
vienlaicīgi! Min 3 sīp. – € 2,25

63 - MATA HARI - Tulip Flower

B.V. - 1996 - 50 cm
€ 0,50
Unikāla, skaista šķirne. Uzziedot ziedi ir tīri balti ar šaurām
purpursārtām maliņām. Ar katru
ziedēšanas dienu tie kļūst aizvien košāki. Pilnziedā tie jau ir
tumši sārti. Ilgstoši ziedoša, vēlīna
šķirne. Patiess hameleons!
Min 3 sīp. – € 1,50

64 - MATCH - Solid Tulips B.V. 2006 - 40 cm
€ 0,65
Šķirne patiesa līdere starp citām
triumfa grupas tulpēm. Pārsteidzoši košs divu krāsu salikums
ziediem, kur citronu dzeltenā
pamatnes krāsa pakāpeniski pāriet izteikti spilgtās, platās rožsārtās ziedlapiņu apmalēs. Ilgstoši
ziedoša šķirne ar skaistas formas ziediem, klasiski ielocītām,
nedaudz viļņotām ziedlapiņām.
Piemērota dažādu ainavu atdzīvināšanai. Iedvesmojoša krāsu
kombinācija!! Min 3 sīp. – € 1,95
65 - MISS ELEGANCE - Hybris

B.V. - 2002 - 40 cm
€ 0,65
Vidēji agrīna tulpju šķirne ar

67 - MISTRESS MYSTIC Rooyakkers Breezand - 2011 60 cm
€ 0,70
Elegantas, klasiskas ziedu formas
tulpe ar brīnumaini skaistu, maigu
ziedu krāsu. Dzirkstoši, luminiscējoši, sudraboti lavandas zili ziedi ar
vertikālu, izteiktu rožu krāsas joslu
ziedlapiņu vidusdaļā. Šī unikālā
šķirne labi saderas stādījumos
kopā ar narcisēm un muskarēm.
Pasakaini griezto ziedu pušķi!
Min 3 sīp. – € 2,10

66 - MISTRESS - J.A. Borst

Bloembollen - 1999 - 60 cm

€ 0,50
Viena no patiesi liela auguma
vidēji vēlu ziedošām šķirnēm.
Ziedi garenas formas, viscaur
dzidrā koši rozā krāsā ar nedaudz
gaišākām ziedu apmalēm. Ziedi
saulē neatveras. Glīta, stalta,
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69 - PAUL SCHERER - Vertuco

B.V. - 2000 - 60 cm
€ 0,75
Gadiem ilgi tulpju audzētāji ir
mēģinājuši izaudzēt melnas tulpes
garos kātos. Lūk, šeit tā ir! Vēlu
ziedoša šķirne ar lieliem olveida
ziediem melnā krāsā un pavisam
neuzkrītošu violetu apsarmi. Fantastika! Šķirnei piešķirts Dārzu
sertifikāts 2010.gadā! (RHS–
AGM 2010) Min 3 sīp. – € 2,25

70 - PELGER - Lighart Bloembollen
- 2012 - 45 cm
€ 0,50
Klasiski pokālveida ziedpumpuri
piesātinātā tumšā bordo krāsā.

Vēlāk šie ziedi kļūst gandrīz pilnīgi
melni. Gracioza, izcila šķirne, kura
spēs rotāt jebkuru dārzu. Šī ziedu
krāsa perfekti kontrastēs ar jebkurām gaišo vai balto ziedu tulpēm.
Lieliska gan dārzā, gan vāzē!
Min 3 sīp. – € 1,50

71 - PRINSES IRENE - Van
Reisen & Sons - 1949 - 35 cm

€ 0,60
Izcila oranžo ziedu šķirne. Ziediem silta karaliski oranža nokrāsa
ar skaistu, izteiktu purpursarkanu
liesmojumu pār ziedlapiņu muguriņām. Katru pavasari ir prieks
vērot šīs aizraujošās krāsas, kad
tā uzzied. Pielūgsmes cienīga!
Min 3 sīp. – € 1,80
72 - RONALDO - J. W. Reus

Bloembollen - 1997 - 50 cm

€ 0,60
Vidēji vēlu ziedoša šķirne ar ļoti
tīras, sulīgas, melnīgsnēji brūnas
krāsas ziediem, neuzkrītošu violetu spīdumu ārējām ziedlapiņām.
Gari, drukni, ļoti noturīgi ziedkāti. Stalts tumšās krāsas ziedu
šedevrs! Min 3 sīp. – € 1,80

74 - SLAWA - V.o.f. Sjerps

Stingri, noturīgi ziedkāti. Lieliski
grieztie ziedi! Min 3 sīp. – € 1,80

Bloembollen Hem - 2007 40 cm
€ 0,70
Apbrīnojama, gracioza, unikālas krāsas tulpe ar vara spīdumu,
purpura brūniem ziediem, platām
rozā ziedlapiņu malām, kas vēlāk
ziedēšanas gaitā mainās līdz sudraboti baltām. Reāls punšs!
Min 3 sīp. – € 2,10

78 - SUNCATCHER - Q.J. Vink &

Zn.B.V. - 2012 - 45 cm € 1,00
Vienkārši liesmojošs dārzs! Elpu
aizraujoša jaunšķirne ar delikātu
krāsu un formu kombināciju. Ziedi
ir spilgti citronu dzelteni ar degoši
sarkani iekrāsotām ziedlapiņu
malām un ziedu augšdaļu. Acīs
krītoša šķirne. Viegli uzziedināma
ziemas mēnešos. Pārliecinošs
skaistums! Min 3 sīp. – € 3,00

75 - SPRYNG BREAK - Maveridge

International B.V. - 2007 - 60 cm

€ 0,80
Ja Jūs meklējat kaut ko īpašu, tad
tas ir šeit! Šķirnei ir visas labākās
īpašības – spēcīgi ziedkāti, ilgstoša
ziedēšana, milzīgi ziedi, satriecoši skaista krāsu transformācija. Sākumā ziedi ir balti ar rožaini
sarkanu liesmu, ziedēšanas gaitā
sarkanā liesma kļūst dominējoša
ar krēmīgu apkārtējo mirdzumu.
Neticami! Min 3 sīp. – € 2,40

79 - SYNAEDA AMOR - A.
Oosterbaan - 2001 - 50 cm

€ 0,55
Ļoti jauka rozā krāsas tulpju
šķirne, kas lieliski papildinās citu
pavasarī ziedošo puķu stādījumus dārzā. Klasiska triumfa tulpju
ziedu forma ar tīras rozā krāsas
ziediem, tumšāku rožu rozā ēnojumu ziedlapiņu vidusdaļā. Uzziedināma jau uz 10. decembri!
Min 3 sīp. – € 1,65

76 - STRONG GOLD - J.A. Borst &
Son - 1989 - 40 cm
€ 0,50
Ziedi spilgti, koši gundegu dzelteni ar neuzkrītošu persiku krāsas oranžu lāsojumu. Sevišķi
izturīga, skaista, ilgstoši ziedoša
dzelteno ziedu komercšķirne.
Uzziedināma uz 20. decembri! Dārzu sertifikāts piešķirts
1999.gadā! (RHS–AGM 1999)
Sīpolu daudzums ierobežots!
Min 3 sīp. – € 1,50

Ziedi lieli, slaidas formas, maigi
rozā krāsā ar skaistu ēnojumu
un dzeltenu ziedu vidusdaļu un
to apakšējo daļu. Ziedu krāsojums ar katru dienu kļūst intensīvāks līdz kļūst piesātināti
rozā. Skaists krāsu kontrasts!
Min 3 sīp. – € 2,10

81 - VERONIQUE SANSON - C.G.

van den Berg & Zn - 1997 40 cm
€ 0,50
Garenas formas ziedi, sulīgā
tomātu sarkanā krāsā. Pie pamatnes un uz ziedlapiņu malām
izteiktā, zeltaini oranžā krāsā.

80- TOM POUCE - J.A. Borst
Bloembollen B.V. - 2006 55 cm
€ 0,70

70 Pelger

77 - STRONG LOVE - J.A. Borst
Bloembollen B.V.- 2006 - 45 cm

€ 0,60
Perfekta, vidēja auguma, vidēji
vēlo ziedu šķirne ar izteikti tumši
sarkaniem ziediem. Ļoti saderīga
stādījumos kombinācijā ar citām
agrajām un vēlajām tulpju šķirnēm.

71 Prinses Irene

72 Ronaldo

73 Sanne

74 Slawa

75 Spryng Break

76 Strong Gold

77 Strong Love

78 Suncatcher

79 Synaeda Amor

80 Tom Pouce

73 - SANNE - J.A. Borst

Bloembollen B.V. - 2006 50 cm
€ 0,65
Viscaur formas ziņā līdzīga lilijziedu tulpēm. Lieli, eleganti
konusveida ziedi, kas atveroties ir rožu rozā krāsā ar zaigojošām krēmīgi rozā malām. Vēlāk
ziedu krāsojums mainās līdz krāšņam ceriņu rozā tonim ar rozīgām
ziloņkaula baltām malām. Patīkami smaržīga! Dārzu sertifikāts
2015.gadā!! (AGM 2015) Sīpolu
daudzums ļoti ierobežots!
Min 3 sīp. – € 1,95
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Ziedlapiņas vidusdaļā nedaudz
brūnganākas. Uzziedināma
jau uz 25. decembri! Patīkami
smaržīga! Sīpolu daudzums ļoti
ierobežots! Min 3 sīp. – € 1,50

82 - WHISPERING DREAM - INRA
Innovation B.V. - 2014 - 55 cm

€ 0,75
Eleganta, skaista divtoņu tulpju
šķirne. Ziedu forma vairāk līdzinās
lilijziedu tulpēm. Spicas formas
balti ziedi ar izteikti aveņu rozā
krāsas ziedlapiņu malām. Šķiet,

ka vējā ziedi sačukstas. Šarms
un elegance! Min 3 sīp. – € 2,25

83 - YOKOHAMA - J.F.van den

Berg & Sons - 1961 - 35 cm

€ 0,50
Fantastiski skaistas formas, zeltaini dzeltenas krāsas ziedu tulpe,
smailām, ielocītām, nedaudz
savērptām ziedlapiņām. Ziedlapiņas stingras, biezas (kā no
vaska). Ļoti pieprasīta! Uzziedināma pat uz 15. decembri!
Min 3 sīp. – € 1,50

81 Veronique Sanson

82 Whispering Dream

83 Yokohama

84 Crown of Dynasty

85 Crown of Negrita

86 Elegant Crown

KROŅA (vainaga,
diadēmas) tulpes

O

FICIĀLI TĀDAS GRUPAS VISU LAIKU NEBIJA, BET NU
JAU STARPTAUTISKAJĀ TULPJU REĢISTRĀ KOPŠ 2018.
GADA TĀDA GRUPA IR IEVIESTA. PĒDĒJOS GADOS
HOLANDĒ AIZVIEN VAIRĀK TIEK RADĪTAS DAUDZAS JAUNAS,
IZCILI DEKORATĪVAS, TAISNI ŠĪS GRUPAS TULPJU ŠĶIRNES AR
ĻOTI UNIKĀLAS FORMAS ZIEDIEM (KAS ATGĀDINA KRONI VAI
VAINAGU), ĻOTI BIEZĀM, VASKOTĀM, DEKORATĪVI ATLOCĪTĀM
ZIEDLAPIŅĀM. TĀPĒC ŠĪ GRUPA TURPMĀK TIEK IZDALĪTA
ATSEVIŠĶI UN VISAS ŠĶIRNES NO CITĀM GRUPĀM AR ŠĀDAS
FORMAS ZIEDIEM BŪS VIENUVIET. LŪDZU, IEVĒROJIET, KA
MINIMĀLAIS PASŪTĪJUMS IR 3 SĪPOLI NO ŠĶIRNES!
84 - CROWN OF DYNASTY -

J.A.Borst Bloembollen B.V. 2016 - 45 cm
€ 0,80
Pavisam jauna, ekskluzīva tulpju
šķirne ar iespaidīgi stingrām, biezām, eleganti krokotām ziedlapiņām. Ziediem ļoti saskanīgs,
proporcionāls rozā un baltās krāsas salikums, kas tos padara
sevišķi pievilcīgus. Teicams papildinājums jau esošajām šāda
tipa tulpēm. Iekārojama, pievilcīga, acīs krītoša šķirne!
Min 3 sīp. – € 2,40

85 - CROWN OF NEGRITA -

J.A.Borst Bloembollen B.V. 2018 - 50 cm
€ 0,90
Šī ir visjaunākā „crown” grupas
tulpju šķirne kolekcijā. Varētu teikt,
ka tā ir purpura krāsas „Picture”.
Visām šīs grupas tulpēm raksturīgākā iezīme ir to ļoti stingrās,
cietās (kā no vaska veidotās) ziedlapiņas, kas šos ziedus padara
sevišķi izturīgus transportējot. Tie

88 Red Dress

ilgstoši saglabājas vāzē nezaudējot savu pievilcību. Super!
Min 3 sīp. – € 2,70

86 - ELEGANT CROWN - H. Koppes

- 2011 - 40 cm
€ 0,70
Grezna ziedu šķirne ar ļoti gracioziem ziediem. Ļoti biezas, skaisti
viļņotas ziedlapiņas tumšā asins
sarkanā krāsā, izteiktām sniegoti
baltām to apmalēm. Ļoti stingri,
noturīgi ziedkāti. Kārtējā elegantās ziedu formas šķirne!
Min 3 sīp. – € 2,10

1995.gadā! (AGM–RHS–1995)
Min 3 sīp. – € 3,00

60 cm
€ 1,00
Unikālas formas ziedi ar sevišķi
biezām, pasakaini skaisti atlocītām, kruzuļotām, ļoti vaskotām ziedlapiņām. Ziedi viendabīgi
sārti lillā krāsā, sevišķi garos ziedkātos. Vēlu ziedoša, ekskluzīva šķirne. Līdz šim visu laiku
skaistākā, arī relatīvi dārgākā
tulpe pasaulē! Godalgota vēl

88 - RED DRESS - J.A. Borst
Bloembollen B.V. - 2003 50 cm
€ 0,80
Izsmalcinātas ziedu formas šķirne
ar ļoti biezām (kā no vaska veidotām), nedaudz izlocītām,
mākslinieciski savērptām ziedlapiņām dinamiskā, tumšā ķiršu
sarkanā krāsā. Samērā vēlīna
šķirne, kura ilgstoši ļaus izbaudīt tās patieso burvību gan dobē,
gan telpās. Šarms un elegance!
Min 3 sīp. – € 2,40

89 Striped Crown

90 White Liberstar

87 - PICTURE - G.Baltus - 1949 -
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87 Picture

89 - @ STRIPED CROWN - J.A.
Borst Bloembollen B.V. - 2021 50 cm
€ 1,00
Šī tulpju grupa dārzkopības pasaulē
gūst aizvien lielāku piekrišanu.
Eksotiska ziedu forma, unikāls krāsojums, kas rada neviltotu sajūsmu
par šo neparasto tulpi. Skaisti veidotas ziedlapiņas ar smalki saritinātām ziedlapiņām, neregulāru
sarkanu svītru rakstu uz balta vai
dzeltena fona. Dažreiz abas galvenās krāsas ir redzamas vienlaicīgi. Jaunākā šķirne šajā grupā!
Min 3 sīp. – € 3,00

90 - WHITE LIBERSTAR - J.A.
Borst Bloembollen B.V. - 2010 50 cm
€ 0,80
Ziloņkaula balti ziedi ar nelielu
dzeltenīgu nokrāsu ārējām ziedlapiņām. Sevišķi skaistas formas
ziedi ar ļoti biezu substanci (kā
no vaska veidoti), mākslinieciski
ielocītām un nedaudz savērptām

ziedlapiņām. Ļoti perspektīva
ziedu šķirne! Šķirnei piešķirts
Jubilejas sertifikāts 2011. gadā!
Min 3 sīp. – € 2,40

Ziedi brīnišķīgā, tīrā, maigi dzeltenā krāsā ar super biezām, vaskotām ziedlapiņām. Ziedot tie
kļūst gandrīz balti. Pēc ziedu formas un faktūras ļoti līdzīga šķirnēm ‘Picture’, ‘Liberstar’ u.c.
Aizvien vēl ļoti pieprasīta! Sīpolu
daudzums ļoti ierobežots!
Min 3 sīp. – € 2,40

91 - YELLOW CROWN - J.A.
Borst Bloembollen B.V. - 2003 50 cm
€ 0,80
Neizsakāmi skaista ziedu forma.

4. grupa - DARVINA HIBRĪDU tulpes

I

91 Yellow Crown

EGŪTAS, KRUSTOJOT KLASISKĀS TULPES AR FOSTERA
UN GREIGA TULPĒM. NOZĪMĪBAS ZIŅĀ LĪDZVĒRTĪGAS
TRIUMFA TULPĒM. NODER APSTĀDĪJUMIEM,
UZZIEDINĀŠANAI UN ZIEDU GRIEŠANAI. ZIEDI SEVIŠĶI LIELI,
KOŠI, STINGROS, GAROS UN ĻOTI ROBUSTOS, NOTURĪGOS
ZIEDKĀTOS. LŪDZU, IEVĒROJIET, KA MINIMĀLAIS
PASŪTĪJUMS IR 3 SĪPOLI NO ŠĶIRNES!

92 - AD REM - Konijnenburg &

Mark - 1960 - 60 cm
€ 0,60
Ļoti varena auguma šķirne ar tik
pat vareniem, lieliem purpura sarkanas krāsas ziediem, dzeltenām
ziedu maliņām, sevišķi drukniem
ziedkātiem. Uzziedināma jau uz
5. janvāri! Iespaidīga, varena
ziedu šķirne! Godalgota 2015.
gadā!! (RHS–Award of Garden
Merit) Min 3 sīp. – € 1,80

93 - AMERICAN DREAM - Van

Eeden Goohof B.V. - 1999 60 cm
€ 0,60
Ziedu pamatkrāsa ir maigi krēmīgi dzeltena ar izteiktām, platām,
paprikas sarkanām ziedlapu maliņām. Ziedot krāsa top manāmi
intensīvāka. Stingri, gari ziedkāti. Šķirne augsti novērtēta un
godalgota! (TGA–KAVB–1997)
Sīpolu daudzums ierobežots!
Min 3 sīp. – € 1,80

95 - BANJA LUKA- MTS

Houtman & Konijn - 1998 55 cm
€ 0,60
Šī pasakaini skaistā šķirne ir
jauns papildinājums Darvina hibrīdu grupā. Ziedi ir klinģerīšu zeltaini dzeltenā krāsā ar liesmojošu
rubīna sarkanu spalvveida marķējumu. Šķirne sevišķi izturīga lietū
un vējā. Ugunīgs krāsu efekts,
kas neapšaubāmi piesaistīs
apmeklētāju un garāmgājēju
uzmanību! Sīpolu daudzums
ierobežots! Min 3 sīp. – € 1,80

92 Ad Rem

93 American Dream

ziedi ar skaistu sudrabotu apsarmi,
neuzkrītošu matējumu, noturīgiem,
gariem ziedkātiem. Dārzu sertifikāts 1993.gadā! (AGM–1993)
Min 3 sīp. – € 2,10

ka arī Jūs to spēsiet iemīlēt.
Pasakaini griezto ziedu pušķi!
Min 3 sīp. – € 2,10

97 - BIG LOVE - Maveridge

International B.V.- 2015 - 60 cm

€ 0,70
Šajā grupā ir nākusi klāt pilnīgi
jauna, liela auguma, krāšņa lielziedu šķirne ar purpurrozā krāsas
ziediem un burvīgu ceriņkrāsas
apsarmi ārējām ziedlapiņām. Laikam jau nosaukums šai šķirnei nav
nejaušs „Lielā mīla” domājams,

96 - BIG CHIEF - Frijlink & Sons -

1959 - 60 cm
€ 0,70
Šī satriecoši skaistā tulpe pašlaik
piedzīvo īstu renesansi, jo līdz pat
šim laikam nekas labāks šajā krāsu
diapazonā vēl nav radīts. Milzīgi,
pārsteidzoši maigas, lašrozā krāsas

98 - BURNING HEART - J.N.M.

van Eeden - 1991 - 65 cm

€ 0,80
Milzīgi ziedi, no ārpuses tie ir krēmīgi balti ar viegli dzeltenu spīdumu un šaurām, koši sarkanām
švīkām ziedlapiņu vidusdaļā. Iekšējām ziedlapiņām izteikts, spilgts,
acīs krītošs asins sarkans liesmojums. Godalgota! (TGA–
KAVB–1991) Dārzu sertifikāts
2010.gadā! (RHS–AGM–2010)
Min 3 sīp. – € 2,40

Maveridge International B.V. 2007 - 50 cm
€ 0,80
Izcila, jauna tulpju šķirne ar ļoti lieliem ziediem un ļoti biezām ziedlapiņām. Ziedi matēti, aprikožu rozā
krāsā ar persiku rozā nokrāsu, tīri
baltu zieda pamatni un ziedlapiņu
malām. Stingri, noturīgi ziedkāti.
Teicami grieztie ziedi! Sīpolu
daudzums ļoti ierobežots!
Min 3 sīp. – € 2,40

94 Apricot Delight

95 Banja Luka

99 - FOSTERY KING - Holland
BolRoy Markt B.V. - 2004 65 cm
€ 0,60
Viens no labākajiem Darvina hibrīdiem ar spilgti sarkaniem ziediem, izteiksmīgu, lielu, gaiši
dzeltenas krāsas pamatni.
Sevišķu šarmu šķirnei piedod
tumšie aveņu sarkanie ziedkāti. Ziedi vāzē ilgstoši saglabājas svaigi. Iespaidīga! Sīpolu
daudzums ļoti ierobežots!
Min 3 sīp. – € 1,80

96 Big Chief

97 Big Love

98 Burning Heart

99 Fostery King

94 - APRICOT DELIGHT -
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100 - HAKUUN - Jn. Haakman & Zn.

Export B.V. - 2003 - 60 cm€ 0,70
Milzīgi lieli, sniegoti balti ziedi, kas
tādu pašu mirdzumu saglabā līdz
pat ziedēšanas beigām. Ilgstoši
ziedoša, izturīga šķirne, spēcīgiem ziedkātiem. Īpaši labi izskatās lielu grupu stādījumos. Šķirne
izveidota Japānā. Šī tulpju šķirne
rada nomierinošu, relaksējošu
japāņu atmosfēru jebkurā dārzā!
Min 3 sīp. – € 2,10

101 - IVORY FLORADALE -

Doornbosch Bros. - 1965 75 cm
€ 0,70
Milzīgi pokālveida ziedi, uzziedot ziloņkaula balti, vēlāk ziedlapiņas pakāpeniski balo, līdz kļūst
pilnīgi baltas. Zied ļoti ilgi, saulē
ziedi neatveras. Pats lielākais
baltais tulpju zieds. Universāla skaistule! Dārzu sertifikāts
1997.gadā! (RHS–AGM 1997)
Min 3 sīp. – € 2,10

102 - JAAP GROOT - Holland
BolRoy Markt B.V. - 1999 55 cm
€ 0,50
Varena auguma šķirne ar skaistiem, prīmulu dzeltenas krāsas
ziediem un tumšāku dzeltenu liesmojošu zīmējumu. Ziedu burvību
vēl vairāk izceļ to gaiši dzeltenās
ziedlapiņu malas un lapas ar baltu
apmali. Šarmanta ziedu šķirne!
Min 3 sīp. – € 1,50

105 - MARIT - A. J. Agenant 1993 - 50 cm
€ 0,75
Ziedi lieli, ļoti spoži, gaišā ķiršu
sarkanā krāsā ar platām gundegu dzeltenām apmalēm, uz
malu bārija dzeltenā nokrāsā.
Dažreiz šķirne veido arī vairākus ziedus no sīpola. Uzziedināma jau uz 5. janvāri! Varena
un gracioza! Dārzu sertifikāts
1997.gadā! (RHS–AGM 1997)
Min 3 sīp. – € 2,25

pasaulslavenajām šķirnēm ‘Big
Chief’ un ‘Gordon Cooper’. Ziedi
ļoti lieli, tīrā pasteļrozā krāsā ar
daudz intensīvāku rozā krāsojumu
ziedlapiņu malās. Kad ziedi ir pilnībā atvērušies tie atsedz sevišķi
skaistu, saktas formas, simetrisku,
tumši zilu rakstu ziedu iekšpusē.
Min 3 sīp. – € 2,10

Teicama ziedu pušķos un iekštelpu dekorēšanai. Izstāžu cienīga šķirne! Min 3 sīp. – € 1,50

108 - VAN EIJK - Testcentrum

voor Siergewassen B.V .- 1995
- 50 cm
€ 0,50
Brīnišķīga, izturīga šķirne ar lieliem sārti sarkanas krāsas
ziediem, stingriem, gariem ziedkātiem. Ļoti iecienīta floristu
un griezto ziedu piekritējiem.

100 Hakuun

107 - TRICK - Holland BolRoy
Markt B.V. - 2002 - 50 cm

€ 0,70
Šī jaunā šķirne Darvina hibrīdu grupā nākotnē varētu
būt aizstājēja jau vecākajām

101 Ivory Floradale

102 Jaap Groot

103 Leo

104 Light & Dreamy

105 Marit

106 Pink Impression

107 Trick

108 Van Eijk

106 - PINK IMPRESSION - Van der
Wereld - 1979 - 60 cm € 0,60
Krāšņs Darvina hibrīds ar bagātīgu
rozā ziedlapiņu krāsojumu, ziedlapiņu apmalītēs garneļu sarkanas
(neirona rozā) krāsas spalvveida
zīmējums. Šajos ziedos varētu
saskatīt gan melones, gan saulrieta
nokrāsas. Ļoti populāra, viena
no visaugstāk novērtētajām
šķirnēm kopš 1979.gada! Sīpolu
daudzums ļoti ierobežots!
Min 3 sīp. – € 1,80

103 - @ LEO - J.L.M. Aardenburg

- 2002 - 45 cm
€ 1,00
Te ir kaut kas īpašs! Latīņu vārds
„Leo” nozīmē Lauva. Varena, skaista šķirne ar intensīvi asins sarkanas
krāsas ziedlapiņām, ļoti izteiktu, acīs
krītošu, akcentētu koši dzeltenu ziedu centru. Ziediem īpašu šarmantumu piedod burvīgi šķeltie ziedlapiņu gali. Šarmanta ziedu šķirne!
Min 3 sīp. – € 3,00

104 - LIGHT AND DREAMY Maveridge International B.V. 2015 - 60 cm
€ 1,10
Viena no pasakainākajām pēdējā
laikā izveidotajām tulpju šķirnēm
pasaulē. Ziedi maigā violeti rozā
krāsā ar tik pat maigas purpurkrāsas ēnojumu un ļoti neparastu
zilganu mirdzumu. Ziedkāti savdabīgā tumšā purpura nokrāsā.
Ļoti neaprakstāma, īpaša
krāsu palete katram pavasarim!
Min 3 sīp. – € 3,30
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5. grupa - VĒLĀS tulpes

Z

IED NO MAIJA VIDUS LĪDZ JŪNIJA SĀKUMAM UN DAŽREIZ VĒL VĒLĀK. ZIEDI IEGARENI, KAUSVEIDA VAI OLVEIDA,
VISDAŽĀDĀKAJĀS NOKRĀSĀS, GAROS ZIEDKĀTOS. IZCILI NODERĪGAS GAN ZIEDU GRIEŠANAI, GAN APSTĀDĪJUMIEM,
DAĻA ARĪ UZZIEDINĀŠANAI. LŪDZU, IEVĒROJIET, KA MINIMĀLAIS PASŪTĪJUMS IR 3 SĪPOLI NO ŠĶIRNES!

109 Atlantis

110 Blushing Beauty

109 - ATLANTIS - J. Ligthart. -

sarkana. Godalgota vēl 2008.
gadā! (TGA–KAVB–1991, AGM–
RHS 2008) Min 3 sīp. – € 2,10

1981 - 55 cm
€ 0,50
Šīs šķirnes ziedi ir tik pat mistēriski
noslēpumaini kā pati Atlantīdas
leģenda. Ziedu krāsojums ir no
ametistu violetas līdz krēmīgi dzeltenai virzienā uz ziedlapiņu malām
un gandrīz balts pašās apmalītēs.
Lieliska, ekstravaganta šķirne!
Min 3 sīp. – € 1,50

110 - BLUSHING BEAUTY - D.W.
Lefeber & Co. - 1983 - 85 cm

€ 0,60
Milzīgi lieli lilijziedu formas ziedi,
ļoti garos kātos, sarkanīgi rozā
krāsā ar platu zeltainu ziedlapu
malu un tādas pašas krāsas ziedu
pamatni. Izcili grieztie ziedi uz
izlaidumiem! Šķirne saņēmusi
Goda Sertifikātu – 2010.gadā!!
Min 3 sīp. – € 1,80
111 - BLUSHING LADY - J.N.M. van

Eeden - 1991 - 90 cm € 0,55
Fantastiski skaists šķirnes ‘Temple of Beauty’ mutants. Ziedi
maigā sārti rozā krāsā, kas apmalēs pakāpeniski pāriet maigā
krēmīgi dzeltenā tonī. Ļoti vēlu ziedoša šķirne sevišķi gariem ziedkātiem. Izcili grieztie ziedi skolu
izlaidumiem! Min 3 sīp. – € 1,65

112 - CLEARWATER - G. & M.

Brouwer - 1999 - 55 cm€ 0,70
Majestātiska, eleganta, vēlu ziedoša baltziedu šķirne ar spožiem,
kristālbaltiem ziediem. Ziedi savu
formu saglabā līdz ziedēšanas
beigām. Lielisks sabiedrotais jebkuras citas krāsas tulpēm dārzā.
Neredzēta, gracioza šķirne!
Min 3 sīp. – € 2,10

113 - DORDOGNE - W. Dekker &
Sons - 1991 - 70 cm
€ 0,70
Ārpusē ziedlapiņas piesātinātā,
krešu dzeltenā krāsā ar gaiši
oranžu spīdumu un prīmulu dzeltenām malām, zieda vidusdaļa
vīnsarkanā krāsā, iekšpuse asins

111 Blushing L ady

112 Clearwater

113 Dordogne

114 Jumbo Beauty

116 - SORBET - Jac. J. v.d.
Eyken - 1959 - 65 cm € 0,70
Lieli, tīri sniegoti balti ziedi ar šaurām, ļoti spilgtām, karmīnsarkanām liesmām. Ziedot ārpusē
parādās sārts spīdums, sarkanās
liesmas iet plašumā. Spilgts, vēlu
ziedošs krāsu akcents dārzā. Piecas augstākās godalgas! (TGAKAVB-1960, AM-KAVB-1961,
FCC-KAVB-1961, AM-RHS-1970,
AGM-RHS-1993) Sīpolu daudzums
ļoti
ierobežots!
Min 3 sīp. – € 2,10

115 Menton

116 Sorbet

117 - VIOLET BEAUTY - H.G. Huig

117 Violet Beauty

118 World E xpression

118 - WORLD EXPRESSION Worldson Bulbs. - 1992 - 60 cm

€ 0,70
Neticami skaisti, milzīgu izmēru
ziedi prīmulu dzeltenā krāsā ar
izteiksmīgām, spilgtām asins sarkanām liesmām gan ziedu ārpusē,

gan iekšpusē. Vēlāk ziedi kļūst
ziloņkaula balti ar vēl spilgtākām
asins sarkanām šautrām. Pasakaini skaisti grupu stādījumi!
Godalgota! (RHS–AGM–1999)
Min 3 sīp. – € 2,10

114 - JUMBO BEAUTY - Holland
BolRoy Markt B.V. - 2002 65 cm
€ 0,55
Iespaidīgi lieli, noapaļotas formas ziedi spilgtā, sulīgā, sārti
rozā krāsā ar krēmīgām ziedu
apmalēm, kuras ziedot kļūst pilnīgi baltas. Druknie ziedkāti teicami notur varenos ziedus jebkurā
vējā. Izskatās, ka ziedi izstaro
gaismu! Sīpolu daudzums ļoti
ierobežots! Min 3 sīp. – € 1,65
115 - MENTON - W. Dekker &
Sons - 1971 - 70 cm
€ 0,60
Gracioza šķirne ar lieliem olveida
formas ziediem tīrā porcelāna
rozā krāsā, kas pāriet aprikožu
rozā apmalēs. Atkarībā no dienas
apgaismojuma notiek īsta krāsu
spēle. Teicami grieztie ziedi!
Godalgota 2008.gadā! (RHS–
AGM 2008) Min 3 sīp. – € 1,80

& Zn. - 1993 - 50 cm
€ 0,70
Pievilcīga, pavasarī vēlu ziedoša
šķirne ar biķera formas ceriņu
ziliem ziediem, rozīgu zaigojošu
spīdumu, baltu ziedu pamatni.
Ziedu krāsa var nedaudz variēt
ziedēšanas gaitā no lavandas zilas
līdz violetai. Min 3 sīp. – € 2,10
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6. grupa - LILIJZIEDU tulpes

Ī

PATNĒJĀ HERALDISKO LILIJAS ZIEDU FORMA PIEŠĶIR ŠĪM TULPĒM ĪPAŠU BURVĪBU.
IESTĀDĪTAS NELIELĀS GRUPĀS STARP ZIEMCIETĒM, PIEDOD DĀRZAM VAI TELPAI
MĀKSLINIECISKU NOSKAŅU. TEICAMAS DAŽĀDU VIESĪBU UN PASĀKUMU TELPU
DEKORĒŠANAI. DAUDZAS ŠĶIRNES TEICAMAS UZZIEDINĀŠANĀ. TO POPULARITĀTE AUG AR
KATRU GADU! LŪDZU, IEVĒROJIET, KA MINIMĀLAIS PASŪTĪJUMS IR 3 SĪPOLI NO ŠĶIRNES!

119 - ALADDIN - De Mol & A. H.

Nieuwenhuis - 1942 - 45 cm

€ 0,50
Graciozi lilijziedu formas ziedi
ar smailām ziedlapiņām šarlaksarkanā (ugunīgi oranžā) krāsā,
delikāti iekrāsotu zeltainu apmalīti, kura vēlāk kļūst gandrīz balta.
Ziedu pamatne koši dzeltena.
Stingri, noturīgi ziedkāti. Šai šķirnei vecums nav šķērslis. Ļoti
pieprasīta ziedu šķirne! Sīpolu
daudzums ļoti ierobežots!
Min 3 sīp. – € 1,50

123 - BUDLIGHT - Maveridge
International B.V. - 2012 - 50 cm

€ 0,90
Vēlu ziedoša, eleganta, burvīga
jaunpienācēja dzelteno ziedu krāsas lilijziedu tulpju pulkā. Krāsu
ziņā atgādina veco, tik populāro
tulpju šķirni ‘Sweet Harmony’.
Ziedi delikāti citronu dzelteni ar
platām, sniegoti baltām ziedlapiņu malām. Zieds atgādina
citronu saldējumu ar putukrējuma malām. Unikāli skaista
šķirne! Min 3 sīp. – € 2,70

120 - BALLADE -

124 - CHINA PINK - De Mol &

127 - GREEN DANCE - Meelebo
B.V.- 2017 - 45 cm
€ 0,80
Ļoti eleganta, gracioza, smaržīga
lilijziedu šķirne ar krēmīgi zaļganiem ziediem un plašu zaļganas
krāsas marķējumu ziedlapiņu
vidusdaļā. No attāluma izskatās, ka ziedlapiņas patiesi vējā
dejo. Patīkami smaržīga! Sīpolu
daudzums ļoti ierobežots!
Min 3 sīp. – € 2,40

119 Aladdin

128 - GREENSTAR - Vertuco B. V.
- 2009 - 50 cm
€ 0,70
Balti ziedi ar kontrastējošu, koši
zaļu liesmu katras ziedlapiņas centrā. Ziedlapiņas nedaudz viļņotas un
skaisti atlocītas. Šķirne labāk iederētos zaļziedu tulpju grupā vai arī vienlaicīgi abās grupās. Patiesa „Zaļā
zvaigzne”! Min 3 sīp. – € 2,10

120 Ballade

121 Ballade Gold

122 Ballerina

1980 - 55 cm
€ 0,60
Graciozas lilijziedu formas ziedi,
spožā, tīrā klinģerīšu oranžā
krāsā ar neuzkrītošu sārtumu
ziedlapiņu vidusdaļā. Ziediem
patīkams, spēcīgs aromāts!
Šķirne divreiz godalgota! (TGA–
KAVB–1980, AGM–RHS–1995)
Min 3 sīp. – € 1,80

Huyg & Zn. - 1999 - 60 cm

€ 0,70
Eleganta, vēlu ziedoša lilijziedu
tulpe ar ļoti slaidiem ziediem,
spicām, satriecoši skaistām,
atliektām, rūsgani sarkanām ziedlapiņām un zeltaini dzeltenām
to malām. Ziedi izskatās pasakaini skaisti atvērtā stāvoklī, it
kā tie grasītos lidot prom. Ziediem piemīt patīkams aromāts!
Min 3 sīp. – € 2,10

123 Budlight

124 China Pink

125 Elegant L ady

126 Flay Away

127 Green Dance

128 Greenstar

Nieuwenhuis Bros. - 1953 55 cm
€ 0,70
Viena no Karaliskās Dārzkopibas Biedrības Top 10 tulpju
šķirnēm. Ziedi ļoti lieli ar graciozām, spicām ziedlapiņām
skaistā ceriņu tonī un platu,
baltu ziedlapiņu apmali. Skaistas, izteikti viļņotās lapas.
Šķirne divreiz godalgota! (AM–
RHS–1982, AGM–RHS–1993)
Min 3 sīp. – € 2,10

121 - BALLADE GOLD - Holland

BolRoy Markt B.V. - 1997 55 cm
€ 0,65
Lieli, slaidi, graciozi ziedi viscaur
tīri citronu dzelteni ar spicām,
nedaudz filigrāni atliektām ziedlapiņām. Papildus pamīšus
izvietotās ziedlapiņas rada
iespaidu, ka ziedi ir nedaudz pildīti. Ļoti teicami grieztie ziedi!
Min 3 sīp. – € 1,95

122 - BALLERINA - J.A. Borst -

A.H. Nieuwenhuis - 1944 50 cm
€ 0,50
Ziedlapiņas ļoti tīrā, maigā ceriņu
rozā krāsā, iekšējā zieda pamatne
balta. Sena, bet ļoti vispāratzīta,
tipiska lilijziedu tulpe, pietiekoši
gariem, noturīgiem ziedkātiem.
Godalgota – Dārzu sertifikāts
1995.gadā! (AGM–RHS–1995)
Min 3 sīp. – € 1,50

125 - ELEGANT LADY - Nieuwenhuis

Bros. - 1953 - 60 cm
€ 0,60
Samērā lieli ziedi stingros, garos
ziedkātos. Ziediem rets krāsu salikums – tīras krēmīgas krāsas ziedi
ar maigu ceriņu violetu apmali.
Ziedlapiņu apmalēs krāsa kļūst
aizvien intensīvāka. Nevainojams krāsu un formu salikums!
Min 3 sīp. – € 1,80

126 - @ FLY AWAY - Fa.H.G.M.
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134 - MARILYN - Verbruggen 1976 - 65 cm
€ 0,70
Milzīgi lieli, graciozi ziedi tīri baltā
krāsā ar izplūstošām, spilgtām,
asins sarkanām liesmām gan
ziedlapiņu ārpusē, gan iekšpusē.
Sevišķi gari, spēcīga auguma
ziedkāti. Skaista un universāla
šķirne! Aizvien ļoti pieprasīta!
Sīpolu daudzums ierobežots!
Min 3 sīp. – € 2,10
129 Holland Chic

131 Macarena

135 - MERLOT - Bulbes

130 L asting Love

Differance B.V. - 2008 - 60 cm

€ 0,75
Jauna tipa, vidēji vēlu ziedoša
tulpju šķirne gariem, gracioziem
ziedkātiem, elegantas formas ziediem, spicām ziedlapiņām. Ziedi
dzirkstošā burgundieša krāsā ar
tumšāku, violeti sarkanīgu lāsojumu. Viena no skaistākajām
šīs grupas šķirnēm kolekcijā! Diploms 2008. gadā!
(Getuigschrift Proeftuin 2008)
Min 3 sīp. – € 2,25

136 - MISS ELEGANCE Hybris B.V. - 2002 - 40 cm

€ 0,65
Vidēji agri ziedoša tulpju šķirne
ar skaistas formas ziediem,
klasiski ielocītām, nedaudz viļņotām ziedlapiņām ļoti maigā,
rozā krāsā, pavisam nedaudz
gaišākām ziedlapiņu malām.
Neapstrīdama apstādījumu
favorīte! Min 3 sīp. – € 1,95

132 Madalyn

ziedlapu muguriņām. Teicami vidēji
vēlīnie grieztie ziedi! Sīpolu
daudzums ļoti ierobežots!
Min 3 sīp. – € 1,80

138 - @ MOONBLUSH Kasteloo Bloembollen B.V. 2015 - 45 cm
€ 0,80
Satriecošs, jauns, fantastisks, papildinājums mūsu
lilijziedu tulpju klāstam. Elegantās lilijziedu formas ziedi ik
dienu mainīs krāsu, sākot ar
skaistu oranžu nokrāsu, saplūstot no zeltaini dzeltenas līdz
lašrozā. Izcila krāsu spēle!
Nepārspējams hameleons!
Min 3 sīp. – € 2,40
139 - PIETER DE LEUR - L.B.
Kaptein’s Zonen - 1993 - 40 cm

€ 0,60
Sulīgas, tumšas kardinālsarkanas
krāsas ziedi ar spilgti sarkanām
ziedlapiņu malām un sarkani
melnu liesmojumu uz ārejām
ziedlapiņām. Maz pazīstama,
universāla šķirne. Izcila krāsu
spēle! Šķirne ļoti dekoratīva!
Min 3 sīp. – € 1,80

137 - MONA LISA - Verbrugen -

133 Marianne

134 Marilyn

129 - HOLLAND CHIC - Holland
BolRoy Markt B.V. - 2000 45 cm
€ 0,65
Graciozi, teicamas formas ziedi
līdz pusei balti, pakāpeniski baltā
krāsa nomainās uz maigi rožainu.
Ziedu apmales izteikti rožainas un
ar katru ziedēšanas dienu tās kļūst
aizvien spilgtāk rožainas. Ilgstoša
ziedēšana. Īsts „Holandes šiks”!
Min 3 sīp. – € 1,95

īpašs spīdums (tie izskatās kā
nolakoti). Griezto ziedu favorīte!
Sīpolu daudzums ierobežots!
Min 3 sīp. – € 1,50

130 - LASTING LOVE - Bulbes

Differance B.V. - 2008 - 50 cm

€ 0,75
Elegantas, tumšas bordo krāsas, spīdīgi (it kā glancēti) ziedi,
nedaudz gaišākām ziedlapiņu
malām. Pilnībā atvērušies ziedi
atgādina lielas sešstūru zvaigznes. Gracioza, spēcīga auguma
šķirne. Griezto ziedu karaliene!
Min 3 sīp. – € 2,25

131 - MACARENA - F. Ruygrok &
Zn - 1999 - 65 cm
€ 0,50
Slaidas formas ziedi, maigā krēmīgi dzeltenā krāsā ar neuzkrītošu rozā punktējumu, platām,
gandrīz baltām, sudraboti mirdzošām ziedu apmalēm. Ziediem

1988 - 60 cm
€ 0,60
Lieliska, acīs krītoša, siltas krāsas toņu kombinācijas. Ļoti lieli,
skaistas formas ziedi prīmulu
dzeltenā krāsā ar izteiktu kardinālsarkanu liesmojumu pār

135 Merlot

136 Miss Elegance

137 Mona Lisa

138 Moonblush

139 Pieter de Leur

132 - MADALYN - Testecentrum

voor Siergewassen B. V. - 2007
- 60 cm
€ 0,60
Skaista lilijziedu šķirne ar krēmīgi baltas krāsa ziediem, platām biešu sarkanas krāsas ziedu
apmalēm, kuras top aizvien košākas ar katru ziedēšanas dienu.
Izteiktas, garenas formas ziedi
ar klasiski atlocītām ziedlapiņām, Zaļganās šautras ziedlapiņu
vidusdaļā šķirnei piedod papildus eleganci. Pasaka ne šķirne!
Min 3 sīp. – € 1,80

133 - MARIANNE - Huijg

Veredeling B.V.-2014 - 55 cm

€ 0,70
Ļoti skaisti skulpturāli veidoti ziedi
ar neparasti izteiksmīgu krāsojumu, kur dzintara zeltainā krāsa
ziedlapiņu apmalēs mijas ar dzelteno un aveņu rozā krāsu ziedu
vidusdaļā. Pasakains papildinājums jebkuram dārzam!
Min 3 sīp. – € 2,10
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140 Pretty Love

141 Purple Doll

142 Purple Dream

143 Royal Gift

144 Sapporo

145 Tres Chic

146 West Point

147 White Triumphator

varenāka par Doll’s Minuet šķirni
no kuras ir iegūts šis sports ar tumšas purpurvioletas krāsas ziediem,
zaļganas krāsas liesmām uz ziedlapiņām. Šķirne ar lielu nākotni!
Min 3 sīp. – € 1,95

144 - SAPPORO - P. J. Nijssen 1992 - 50 cm
€ 0,60
Uzziedot zieds no ārpuses ir zaļganīgi dzeltenā krāsā ar šaurām
mimozu dzeltenām liesmiņām.
Pēc dažām ziedēšanas dienām tie
kļūst tīri balti. Iekšpusē patīkamu
spīdumu piedod porcelāndzeltenā
pamatne. Mazpazīstama, glīta,
vispusīgi izmantojama šķirne!
Sīpolu daudzums ierobežots!
Min 3 sīp. – € 1,80

dzeltenā krāsā. Ziediem izteikti
skaista lilijziedu forma un ļoti patīkama smarža! Sevišķi pieprasīta
ziedu tirgū! Šķirne divreiz godalgota! (HC–RHS–1982, AGM–
RHS–1995) Sīpolu daudzums
ierobežots! Min 3 sīp. – € 2,10

148 Yellow Spider

140 - @ PRETTY LOVE- Paul van
Benten Bloembollen B.V. - 2011
- 50 cm
€ 0,70
Lilijziedu tulpes jau izsenis ir ļoti
iecienītas. Arī šī mirdzoši karmīnrozā krāsas ziedu tulpe nevienu
neatstās vienaldzīgu. Ziedi smailām ziedlapiņām, pietiekoši garos
ziedkātos. Viena no labākajām
griezto ziedu šķirnēm. Izcili grupu
stādījumi! Min 3 sīp. – € 2,10
141 - PURPLE DOLL - Q.J.Vink &
Zn. B.V. - 2014 - 45 cm € 0,65
Jaunizveidota skaista, jauna
šķirne, staltāka, cēlāka, daudz

142 - PURPLE DREAM - Jn.
Haakman & Zn. B.V. 2006 60 cm
€ 0,50
Skaista lilijziedu tulpe, spēcīgiem,
gariem ziedkātiem. Ziedi tumšā zili
violetā krāsā. Plaši atvērtie ziedi,
izskatās kā sešstaru zvaigznes.
Cienīga pēctece jau sen pazīstamajai komerciālajai šķirnei „Maytime”. Min 3 sīp. – € 1,50

145 - TRES CHIC - Hybris, Van
Dam - 1992 - 45 cm
€ 0,60
Katru pavasari pārliecinos, ka tā
ir katra audzētāja sapņu tulpe! Tā
ir daudz pārāka par balto ziedu
šķirni ‘White Triumphator’. Pārsteidzošu efektu dārzā rada spožie, sudrabaini baltās krāsas
ziedi, tie izskatās kā spožas sešstūru zvaigznes. Šķirne ļoti ilgstoši ziedoša. Uzziedināma uz
5. janvāri! Eleganta šķirne!
Min 3 sīp. – € 1,80

143 - ROYAL GIFT - Groot-Vriend
B.V. - 2005 - 55 cm
€ 0,60
Spilgti, tīras apelsīnu oranžas krāsas ziedi ar izteiksmīgu, dzeltenas krāsas ziedu pamatni.
Gareni, klasiskas lilijziedu formas
ziedi, uzzied pašā tulpju ziedēšanas maksimuma laikā. Ne velti
tulkojumā nozīmē „Karaliskā
dāvana”! Dārzu sertifikāts 2015.
gadā!! (RHS–AGM 2015) Sīpolu
daudzums ļoti ierobežots!
Min 3 sīp. – € 1,80

146 - WEST POINT - De Mol
& A.H.Nieuwenhuis - 1943 45 cm
€ 0,70
Ziedi viscaur ļoti tīrā prīmulu

147 - @ WHITE TRIUMPHATOR Tubergen - 1942 - 60 cm € 0,60
Šķirnei uzziedot ziedi ir ziloņkaula
baltā krāsā, pēc dažām dienām tie
kļūst žilbinoši balti. Ziedi lieli, stingros, garos ziedkātos. Šūpojoties
vējā šķiet ka ziedi sveicina Jūs.
Trīreiz saņēmusi augstas godalgas! (HC–RHS–1982, AGM–
RHS–1995, AGM–RHS–2015!!)
Graciozitāte un elegance jau
70 gadus! Min 3 sīp. – € 1,80
148 - YELLOW SPIDER - Vertuco

B.V. - 2004 - 40 cm
€ 0,80
Nebijušas, līdz šim neredzētas formas pildīti ziedi spilgtā, tīrā gundegu dzeltenā krāsā ar spurainām,
šķeltām ziedlapiņām. Gar zieda
vidusdzīslu, visā tās garumā,
tumši zaļas krāsas tonējums.
Pirmā pildītā lilijziedu tulpe!
Min 3 sīp. – € 2,40

7. grupa - BĀRKSTAINĀS tulpes

Z

IEDI ĻOTI ORIĢINĀLI, IZCILI DEKORATĪVI AR ADATAINI BĀRKSTAINĀM ZIEDLAPU MALĀM. LIELĀKĀ DAĻA ŠĶIRŅU ZIED
SAMĒRĀ VĒLU, (TIKAI NEDAUDZAS IR ĻOTI AGRI ZIEDOŠAS ŠĶIRNES). PĀRSVARĀ GARA AUGUMA, LABI VAIROJAS.
PIEMĒROTAS GAN APSTĀDĪJUMIEM, GAN ZIEDU GRIEŠANAI, ĪPAŠI ZIEDU KOMPOZĪCIJĀM, DAĻA ARĪ UZZIEDINĀŠANAI.
ŠOBRĪD VIENAS NO VISPIEPRASĪTĀKAJĀM TULPĒM. TURPMĀK PILDĪTĀS BĀRKSTAINĀS TULPES TIKS IZDALĪTAS ATSEVIŠĶĀ
GRUPĀ. LŪDZU, IEVĒROJIET, KA MINIMĀLAIS PASŪTĪJUMS IR 3 SĪPOLI NO ŠĶIRNES!
149 - @ ARIA CARD - Fa Geto -

2003 - 50 cm
€ 0,70
Krēmīgi balti ziedi ar izteiksmīgu,

malām. Drukns augums, viegli
uzziedināma.
Savdabīga,
skaista! Min 3 sīp. – € 2,10

violetu
punktējumu
ziedlapu apmalēs un garām adataini bārkstainām, violeti rozā
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150 - BELL SONG - Vertuco B.V.
- 1999 - 50 cm
€ 0,55
Vidēji vēlīna šķirne ar īpaši tīru,

dzidru purpura sārtu ziedu krāsu.
Ziedus apņem garas un blīvas, mirdzoši baltas bārkstis. Fantastiski
ziedu pušķi! Min 3 sīp. – € 1,65

151 - BLUE HERON - Segers. 1970 - 60 cm
€ 0,80
Ne pārāk jauna, bet patīkami
smaržīga, ilgstoši ziedoša, skaista
purpurvioletas krāsas ziedu šķirne
ar tumšāku centru un pievilcīgām ceriņrozā bārkstīm. Ļoti piemērota apstādījumiem kā arī
ziedu griešanai. Šķirne saņēmusi Karaliskās dārzkopības
balvu! Min 3 sīp. – € 2,40
152 - BURGUNDY LACE - Segers

- 1961 - 65 cm
€ 0,60
Īpaši dekoratīva, ļoti iespaidīga
auguma šķirne ar karmīnrozā krāsas ziediem, vīnsarkanu mirdzumu
un maigas sārtas krāsas bārkstīm
ziedlapiņu malās. Tas šai šķirnei
piešķir sevišķu eleganci. Skaista,
ilgstoši ziedoša šķirne. Sevišķi
vēlīna! Lieliski grieztie ziedi uz
izlaidumiem! Min 3 sīp. – € 1,80

šķirne. Viegli uzziedināma jau uz
20. decembri! Dārzu sertifikāts
2015.gadā!! (RHS–AGM–2015)
Sīpolu daudzums ļoti ierobežots! Min 3 sīp. – € 1,95

Sīpolu daudzums ir ļoti ierobežots! Min 3 sīp. – € 1,80

159 - GORILLA - Testcentrum
voor Siergewassen B.V. - 2008 50 cm
€ 0,65
Jau pats nosaukums norāda uz
to, ka ziedi ir sevišķi vareni. Ziedi
tumšā purpura violetā krāsā ar ļoti
iespaidīgām, garām, brūni violetām adatveida bārkstīm. Ārējā
ziedlapiņa brūna ar zaļām svītrām. Aizvien vēl jaunums Latvijā! Min 3 sīp. – € 1,95

155 - DAVENPORT - Vertuco B. V.

- 1999 - 55 cm
€ 0,60
Izcilas formas, ķiršu sarkanas krāsas ziedi ar spožām, izteiktām zeltaini dzeltenām malām un tādas
pašas krāsas biezām, garām
bārkstīm līdz zieda virsotnei. Noturīgi ziedkāti. Uzziedināma jau uz
20. janvāri! Min 3 sīp. – € 1,80

160 - GUSTO - Vertuco B. V. 1999 - 50 cm
€ 0,50
Ziedi ļoti koši, tumši sarkani ar žilbinošām, zeltaini dzeltenām apmalēm
un blīvām, garām, adatainām bārkstīm, tādā pašā krāsā. Maz pazīstama, koša! Min 3 sīp. – € 1,50

156 - DOUTZEN - VOF Martin

Braas - 2017 - 45 cm € 0,80
Pavisam jauna šķirne ar krēmīgi
baltām ziedlapiņām un platu,
sārti rožainu apmali, un izsmalcinātu bārkstojumu. Zieda pamatne
krēmīga. Ziedēšanas gaitā ziedu
krāsa kļūst izteiktāka, intensīvāka līdz tā kļūst koši rozā.
Izsmalcināta un iekārojama
šķirne! Min 3 sīp. – € 2,40

149 Aria Card

161 - HAIRDRESSER - Goede
Tulpen B.V. - 2014 - 50 cm

€ 0,50
Teicami augoša šķirne ar
košiem, purpura rozā ziediem
un tādas pašas krāsas izsmalcinātu bārkstojumu ziedlapiņu malās. Ziedlapiņu a
pmalēs

150 Bell Song

154 - CANASTA - Vertuco B. V. 1999 - 45 cm
€ 0,65
Ļoti koši, spilgti ķiršu sarkani ziedi,
ar platām spoži baltām apmalēm
un sniegoti baltām, iespaidīgām
bārkstīm. Vispusīga pielietojuma

158 - FANCY FRILLS - Segers 1972 - 55 cm
€ 0,60
Ziedlapas krēmbaltas ar ļoti platu,
spilgtu, rozā apmali un ļoti blīvu
ābeļziedu rozā bārkstojumu. Izcila
dārzam, buķetēm un arī uzziedināšanai! Divreiz godalgota!(TGA–
KAVB–1973, AGM–RHS–1995)

151 Blue Heron

152 Burgundy L ace

153 Calibra

154 Canasta

155 Davenport

156 Doutzen

157 Fabio

158 Fancy Frills

159 Gorilla

160 Gusto

153 - CALIBRA - H.G. Huyg &

Son - 1995 - 55 cm
€ 0,50
Eleganti, spīdīgi (kā glancēti) ziedi
ugunīgā asinssarkanā krāsā ar
nedaudz gaišākām ziedlapiņu
malām, gaiši dzeltenu pamatni.
Ziedlapiņu augšējā daļa viscaur klātas ar blīvu bārkstojumu. Pirmā bārkstainā lilijziedu
tulpe! Min 3 sīp. – € 1,50

157 - FABIO - Vertuco B.V. -

1999 - 50 cm
€ 0,60
Izcili precīzas formas ziedi ar
nosmaiļotām ziedlapiņām, savdabīgā, spilgtā oranži sarkanā
krāsā ar sevišķi blīvu, zeltaini dzeltenu bārkstojumu. Zieds izskatās it kā būtu apsarmojis. Košs
šedevrs! Min 3 sīp. – € 1,80
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161 Hairdresser

162 Hawaii

163 Honeymoon

164 Huis ten Bosch

165 Joint Devision

166 L abrador

167 L ambada

168 Louvre

smalkais bārkstojums ir kā veidots frizētavā ar filiera šķērēm.
Min 3 sīp. – € 1,50

162- HAWAII - Vertuco B.V. -

2017 - 50 cm
€ 0,90
Daudzas izcilas bārktaino ziedu
šķirnes ir ar divkrāsainiem ziediem, bet šī nu ir pārāka. Izturīga,
ilgstoši ziedoša šķirne ar tik patīkamu, saldu rozā ziedu nokrāsu
un ar tik satriecoši skaistu, garu,
izcili baltu bārkstojumu ziedlapiņu
apmalītēs. Vienkārši apburoša!
Min 3 sīp. – € 2,70

169 Maywood

170 New Santa

169 - MAYWOOD - Vertuco B.V. 2011 - 45 cm
€ 0,70
Fantastiska šķirne ar ļoti vareniem, daļēji pildītiem, piesātināti sarkanas krāsas ziediem. Varētu
teikt, ka pat tumši sarkaniem ziediem, ļoti blīvām, iespaidīgi garām,
adatainām bārkstīm. Satriecoši
skaista šķirne! Sīpolu daudzums
ierobežots! Min 3 sīp. – € 2,10

163 - HONEYMOON - Vertuco

B.V. - 2000 - 55 cm
€ 0,75
Lieli, skaistas formas ziedi ar
nevainojami spožām, sniegoti baltām ziedlapiņām, kristāldzidrām,
baltām bārkstīm. Ziedi staltos,
stingros, ziedkātos. Stādījumos
labi saderas kopā ar tumšo un
sarkano ziedu šķirnēm. Pasakaini līgavu pušķi! Nosaukums
atbilstošs: ”Medus mēnesis”!
Min 3 sīp. – € 2,25

164 - HUIS TEN BOSCH - Vertuco

B.V. - 1999 - 50 cm
€ 0,70
Uzziedot ziedi ir maigi rozā
krāsā, bet ar katru ziedēšanas dienu apmales sārtojas aizvien intensīvāk līdz tās kļūst
tumši sārtas. Zieda apakšējā
daļa paliek balta. Ziedus apņem
garas, blīvas ceriņkrāsas un baltas bārkstis. Skaista šķirne!
Min 3 sīp. – € 2,10

165 - JOINT DEVISION - Vertuco

B.V. - 2008 - 40 cm
€ 0,60
Ziedi lieli, sevišķi garām, biezām, adatveida bārkstīm. Ziedam pamatkrāsa tumši oranži

168 - LOUVRE - J.A. Borst
Bloembollen - 1997 - 55 cm

€ 0,70
Šķirne nosaukta slavenā Parīzes
muzeja vārdā. Vareni, lieli ziedi
tumšā rožaini violetā krāsā ar balti
rozā bārkstīm, garos, ļoti druknos
ziedkātos. Vēlīna, bet ļoti pieprasīta ziedu šķirne. Divreiz godalgota! TGA–KAVB–1996 un RHS–
AGM–2008 (Award of Garden
Merit 2008) Sīpolu daudzums ļoti
ierobežots! Min 3 sīp. – € 2,10

171 Pacific Pearl

172 Purple Crystal

sarkana ar violetīgu atspīdumu. Ziedu apmales dzelteni oranžā krāsā ar oranži brūni,
punktotām, bagātīgām bārkstīm. Aizvien vēl jaunums!
Min 3 sīp. – € 1,80

šķirne ir tik uzticama un draudzīga kā Labradoras šķirnes
suns. Lielisks atradums tiem,
kas vēlas ko īpašu savā dārzā!
Min 3 sīp. – € 2,40

167 - LAMBADA - W.van Lierop
& Sons - 1991 - 55 cm € 0,60
Ļoti oriģināli, grūti aprakstāmas
krāsas ziedi, košā kapara sarkanā
krāsā ar sārti rozā spīdumu un ļoti
intensīvu, zeltainu bārkstojumu
ziedu apmalēs. Šķirne augstu
kotējas ziedu tirgū! Godalgota!
(TGA–KAVB–1991, AGM–RHS–
1995) Min 3 sīp. – € 1,80

166 - LABRADOR - J.A. Borst

Bloembollen B.V. - 2010 50 cm
€ 0,80
Salīdzinoši jauna, burvīga šķirne
ar šai šķirnei vien piemītošu, unikālu, acīs krītošu sarkanīgi brūni
melnu ziedu toni un sevišķi kuplu
bārkstojumu. Tas viņu ierindo
starp labākajām savā grupā. Šī
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170 - NEW SANTA - Vertuco B. V.
- 2012 - 35 cm
€ 0,80
Izcila, jauna šķirne ar sārti sarkanas krāsas ziediem un garām,
tīri sniegoti baltām bārkstīm. Ļoti
resni, īsi, drukni ziedkāti. Šķirne
ļoti piemērota apstādījumiem, stādīšanai konteineros, dažādām
telpu dekorācijām. Iespaidīga!
Min 3 sīp. – € 2,40
171 - PACIFIC PEARL - Vertuco

B.V. - 2006 - 60 cm
€ 0,50
Izteikti slaidas, ļoti skaistas formas
ziedi, spicām ziedlapiņām ļoti savdabīgā, īpaši piesātināta, tumšā
sarkanbrūnā krāsā ar bārkstotām malām. Ziedlapiņu muguriņas sūnu zaļas, zieda pamatne
koši dzeltena. Stingri, gari ziedkāti. Saulē ziedlapiņas spīd kā

nolakotas. Nemainīga vērtība!
Min 3 sīp. – € 1,50

172 - PURPLE CRYSTAL - J.J.

Buis & Zn - 2008 - 50 cm

€ 0,60
Satriecoši skaista, ilgstoši ziedoša, bārkstoto ziedu šķirne ar

tīras, diezgan piesātinātas, purpursarkanas (bordo–violetas)
krāsas ziediem un izteiktu, baltu
ziedu pamatni. Tas rada iespaidu,
ka ziedi paši sevi izgaismo no
apakšas. Jauks krāsu kontrasts!
Min 3 sīp. – € 1,80

173 - SIESTA - Vertuco B.V. -

ziedu pamatnēm un tādas pašas
krāsas bārkstīm. Ziedlapiņu
apmales maigā rozā nokrāsā,
kas ziedēšanas gaitā top aizvien intensīvāka. Perspektīva!
Min 3 sīp. – € 2,10

ziedlapām un pārsteidzoši garu,
adatainu bārkstojumu, dzeltenu
ziedu pamatni. Saulē ziedi izskatās vienkārši fantastiski, tiem ir
īpašs glancēts spīdums. Pasaules klase! Min 3 sīp. – € 2,10

175 - TIANO - Mts Th. Volkers en
Zn. - 2008 - 45 cm
€ 0,50
Salīdzinoši jauna šķirne ar sarkanas krāsas ziediem, spožām dzeltenām gan ziedu apmalēm, gan
tādas pašas krāsas bārkstīm un
dzeltenu pamatni. Ārējām ziedlapiņām neuzkrītoša rozā atblāzma.
Neredzēta krāsu kombinācija!
Min 3 sīp. – € 1,50

177 - VINCENT VAN GOGH - J.S.

173 Siesta

2008 - 45 cm
€ 0,70
Jauna šķirne ar maigas sārti rozā
krāsas ziediem, spožām, baltām

176 - VALERY GERGIEV - Vertuco
B.V. - 1999 - 45 cm
€ 0,70
Piesātināti tumšas rubīna sarkanas krāsas ziedi ar īpaši biezām (kā
no vaska veidotām), kruzuļotām

Pennings - 2011 - 55 cm€ 1,00
Šī vēlu ziedošā šķirne, kas
nosaukta slavenā holandiešu gleznotāja vārdā ir īsts dārgakmens.
Brūngani purpurvioletas krāsas
ziedi (praktiski melnā krāsā) ar
smalkām, melnām bārkstīm, patīkami smaržīga. Stādot kopā ar
baltām vai gaiši rozā tulpēm iegūsiet kontrastējošu krāsu kombināciju, kas izskatīsies kā patiesa šī
meistara glezna Jūsu dārzā. Latvijas selekcijas vecmeistara
Vitauta Skujas meistardarbs!
Min 3 sīp. – € 3,00

174 Tatjana

175 Tiano

176 Valery Gergiev

177 Vincent van Gogh

2002 - 60 cm
€ 0,70
Patiesi dzidras, ceriņu krāsas
ziedi ar platām, baltām apmalēm,
iespaidīgām, tik pat spoži sniegoti baltām bārkstīm, iekšpuse
spoži rozā ar izteiksmīgu dzeltenu
pamatni. Vēlīna šķirne ar ļoti noturīgiem, gariem ziedkātiem. Pievilcīga! Min 3 sīp. – € 2,10

174 - TATJANA - Vitesse V.o.f. -

7a. grupa - BĀRKSTAINĀS PILDĪTĀS tulpes

J

AUNA, PAŠA IZVEIDOTA TULPJU GRUPA AR ĻOTI LIELIEM, PEONIJU TIPA, IZCILI ORIĢINĀLI VEIDOTIEM, SEVIŠĶI
BLĪVI PILDĪTIEM ZIEDIEM, DAŽĀDĀS KRĀSĀS, BĀRKSTAINĀM ZIEDLAPU MALĀM. IZCILI DEKORATĪVAS, PĀRSVARĀ
VĒLU ZIEDOŠAS ŠĶIRNES. VIDĒJI GARA AUGUMA, TEICAMI VAIROJAS. ĻOTI PIEMĒROTAS AKMENSDĀRZIEM,
APSTĀDĪJUMIEM, ZIEDU GRIEŠANAI, ĪPAŠI ZIEDU KOMPOZĪCIJĀM, DAĻA ARĪ UZZIEDINĀŠANAI. ŠOBRĪD ĻOTI PIEPRASĪTAS!
LŪDZU, IEVĒROJIET, KA MINIMĀLAIS PASŪTĪJUMS IR
3 SĪPOLI NO ŠĶIRNES!
178 - ANFIELD - Vertuco B.V. 2011 - 50 cm
€ 1,50
Pavisam jauna sevišķi pildīto,
bārkstoto ziedu šķirne ar tumšiem
ugunīgi sarkaniem, ļoti pildītiem
ziediem un ļoti kuplu bārkstojumu.
Pietiekoši gari, drukni ziedkāti.
Stādījumos teicami saderas kopā
ar pildītajām baltziedu šķirnēm.
Iespaidīgs krāsu akcents jebkurā dārzā! Min 3 sīp. – € 4,50

180 - CRISPION SWEET - Holland

179 - BREST - Vertuco B.V. 2010 - 45 cm
€ 0,90
Ķiršu sarkanas krāsas ziedi ar
rozīgi sārtu apsarmi, izcilu pildījumu un spoži baltu, kuplu
bārkstojumu. Izcilākā 2010.
gadā reģistrētā, pildītā, bārkstainā šķirne! Atzīta par labāko
jau 2009. gadā!(Getuigschrift
Proeftuin 2009) Sīpolu daudzums ļoti ierobežots!
Min 3 sīp. – € 2,70

181 - EXOTIC SUN - Mate
Tradimpex/Ted van der Gulik 2004 - 45 cm
€ 0,70
Ārējās ziedlapiņas maigi dzeltenā krāsā, vēlāk tās iekrāsojas
intensīvāk, iekšējās ziedlapiņas
piesātināti dzeltenas. Zieds bagātīgi pildīts un arī tik pat bagātīgām bārkstīm. Izteikti drukni
ziedkāti. Patiesa „Eksotiskā
saule”! Dārzu sertifikāts
2015. gadā!! (RHS–AGM 2015)
Min 3 sīp. – € 2,10

BolRoy Markt B.V. - 2004 40 cm
€ 0,70
Šī ir patiesi satriecoši skaista vēlu
ziedoša šķirne. Satīnveida ziedlapiņas ir tīrā, dzidrā rozā krāsā, kas
kombinācijā ar izcili bārkstotām
ziedlapiņu malām ir kā īsts juvelieru izstrādājums, kurš domāts
tieši Jūsu dārzam. Lieliski grieztie ziedi! Min 3 sīp. – € 2,10
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178 Anfield

179 Brest

180 Crispion Sweet

181 E xotic Sun

182 - MASCOTTE - Vertuco B.V. 2004 - 35 cm
€ 0,80
Lieli, skaisti, sevišķi blīvi pildīti
bārkstaini ziedi patīkamā sarkanīgā ceriņu rozā krāsā ar
gaišākām violetām bārkstīm. Brīnišķīgi grupu stādījumi! Sīpolu
daudzums ir ļoti ierobežots!
Min 3 sīp. – € 2,40

Krāšņas ziedu formas un krāsas,
jaunas paaudzes tulpe ar oranžas, aprikožu un dzeltenas krāsas miksējumu ikkatrā ziedlapiņā.
Sevišķu akcentu ziediem piedod
zaļais liesmojums ārējām ziedlapiņām. Ļoti ātraudzīga šķirne ar
drukniem, stingriem ziedkātiem,
sevišķi noturīgiem vējā un lietū.
Apburoša! Min 3 sīp. – € 3,30

jaunšķirne dažādiem grupu stādījumiem! Min 3 sīp. – € 3,60

185 - QUEENSLAND - Vertuco

B.V. - 2006 - 30 cm
€ 0,80
Kompakta, maza auguma šķirne
ar superīgi pildītiem ziediem maigi
sārtā krāsā un biezu, krēmīgi baltu
bārkstojumu. Pasakaina šķirne
akmensdārziem, alpinārijiem un
apstādījumiem. Dārzu sertifikāts
šķirnei piešķirts jau 2005. gadā!
Min 3 sīp. – € 2,40

dzeltenas krāsas apmalēs ar blīvām bārkstīm. Pasaules klases
šedevrs! Neaizstājama šķirne
apstādījumiem! Piešķirts Dārzu
sertifikāts 2010.gadā! (RHS–
AGM 2010) Min 3 sīp. – € 2,40

186 - @ ROYAL CENTENNIAL -

Huijg Breezand B.V. - 2019 45 cm
€ 1,10

B.V. - 2008 - 35 cm
€ 0,80
Milzīgi, neparasti, bumbas veida
ziedi, izteikti pildīti, retā, koši sarkani brūnā krāsā. Zieda augšējā
daļa oranži brūnā krāsā, kas pāriet

188 - SNOW CRYSTAL - H.G.M.
Huijg - 2008 - 35 cm
€ 0,70
Brīnumjauka baltā pildītā tulpe.
Ziedi ļoti bārkstoti, lieli, sniegoti
balti (uz ko norāda jau pats nosaukums), stingros, noturīgos ziedkātos. Ārējās ziedlapiņas ar skaistām, simetriskām tumši zaļām
garensvītrām. Teicamas ziedu
buķetes! Min 3 sīp. – € 2,10

Bloembollen B.V. - 2021 50 cm
€ 1,20
Kārtējais jaunums super pildīto
bārkstaino tulpju grupā. Ziedi ļoti
lieli, piesātināti sarkani ar tādas
pašas krāsas sevišķi blīvu, biezu
bārkstojumu, Izcils ziedu pildījums,
kas teicami harmonē ar skaistām,
garām, biezām bārkstīm katras
ziedlapiņas apmalē. Pasakaina

182 Mascotte

183 Mon Amour

184 Qatar

185 Queensland

186 Royal Centennial

187 Sensual Touch

188 Snow Crystal

183 - MON AMOUR - Vertuco
B.V. - 2001 - 40 cm
€ 0,70
Brīnišķīgi, blīvi pildīti, bārkstaini
ziedi spilgti dzeltenā krāsā ar zaļganām ziedlapiņu muguriņām.
Iegūta krustojot slavenās šķirņes Hamilton x Monte Carlo,
no kurām mantotas to labākās īpašības. Neredzēti skaista!
Min 3 sīp. – € 2,10

187 - SENSUAL TOUCH - Vertuco

184 - @ QATAR - J. A. Borst

8. grupa - ZAĻZIEDU tulpes

Z

AĻZIEDU ŠĶIRNES IZVEIDOTAS IZMANTOJOT TULIPA VIRIDIFLORA. TO ZIEDLAPĀM RAKSTURĪGA ZAĻA MUGURIŅA VAI
APMALE. ZIEDLAPAS PARASTI ĪPATNĒJI SAVĒRPTAS, DAUDZAS ATGĀDINA LILIJZIEDU TULPES. AUGUMĀ DAŽĀDAS –
NO 30 LĪDZ PAT 80 CM. IZCILAS APSTĀDĪJUMOS, ZIEDU GRIEŠANAI UN ĪPAŠI ZIEDU KOMPOZĪCIJĀS. DAUDZAS
TEICAMAS ARĪ UZZIEDINĀŠANĀ. ĻOTI PIEPRASĪTA UN MODERNA TULPJU GRUPA. LŪDZU, IEVĒROJIET, KA MINIMĀLAIS
PASŪTĪJUMS IR 3 SĪPOLI NO ŠĶIRNES!
189 - FLAMING SPRINGGREEN J. de Wit & Sons - 1999 - 55 cm

€ 0,70
Balti, slaidas formas ziedi ar plašu
tumši purpura sarkani brūnu
liesmu, kurai vēl pa vidu šaurāka,
koši zaļa šautra katrā ziedlapiņā.
Ļoti stingri, gari, noturīgi ziedkāti.
Izcila vēlo ziedu šķirne! Godalgota 1997. gadā! (TGA–KAVB–
1997) Min 3 sīp. – € 2,10
190 - GOLDEN ARTIST - Captein
Bros - 1959 - 30 cm
€ 0,60
Ziedi skaisti izlocītām, nedaudz
savērptām, zaļgani dzeltenām
ziedlapiņām. To muguriņu vidusdaļa zaļa ar nelielu sārtumu,

platām, dzeltenām apmalēm.
Zemā auguma dēļ ļoti iecienīta
akmensdārziem. Milzīgs pieprasījums! Divreiz godalgota! (AM–
KAVB–1959, FCC–KAVB–1962)
Sīpolu daudzums ļoti ierobežots! Min 3 sīp. – € 1,80

192 - GREEN RIVER - C.Nielen &

Son - 1993 - 35 cm
€ 0,80
Lieli, viļņoti, skaistas formas, tumši

aprikožu krāsas ziedi ar krizantēmu krāsas apmali. No ziedlapiņu pamatnes uz augšu iet plata,

189 Flaming Springgreen

190 Golden Artist

191 - GREEN LOVE - Van Woesik

Veredeling B.V. - 2018 - 50 cm

€ 0,90
Pilnīgi jauna, ļoti skaista zaļziedu
tulpe ar platām redīsu rozā krāsas ziedu apmalēm, nedaudz
savērptām, mākslinieciski ielocītām ziedlapiņām. Unikāla, pārsteidzoša krāsojuma šķirne.
Jaunums! Min 3 sīp. – € 2,70

20

tumši zaļa liesma. Skaistas, viļņotas, tumši zaļas lapas ar
spilgtu līdz 1 cm platu dzeltenu
apmali. Nepārspējama favorīte
dārzā! Min 3 sīp. – € 2,40

193 - GREEN SPIRIT - Maveridge

International B.V. - 2015 - 60 cm

€ 0,65
Zaļziedu tulpes ir ļoti populāras
dārznieku un dizaineru aprindās.

Šī ir ilgstoši ziedoša, gara auguma,
unikāla, pārsteidzoša krāsojuma tulpe. Ziedi krēmīgi balti ar
spilgtu laima zaļas krāsas ziedlapiņu muguriņām. Pārsteidzoša! Min 3 sīp. – € 1,95

pilnīgi zaļā krāsā ar izteiktām,
platām, maigas sārti rozā krāsas ziedlapiņu apmalēm. Stalts
augums. Godalgota!(AM–KAVB–
1960) Universāla, skaista šķirne!
Sīpolu daudzums ierobežots!
Min 3 sīp. – € 1,80

194 - GROENLAND - van den
Berg & Sons - 1955 - 60 cm

€ 0,60
Skaistas formas ziedi, ļoti tīrā,

195 - NIGHTRIDER - Jn.
Haakman & Zn. Export B.V. 2002 - 65 cm
€ 0,70

Sulīgas, tumši zaļas krāsas ziedi, uz
malām līdz gaišāki zaļai, tad krasi
izteikta, plata, purpura krāsas zieda apmale. Lapas zaļas ar gaišākām malām. Sevišķi stingri, noturīgi ziedkāti. Kolorīts krāsu salikums gan ziediem, gan lapām!
Min 3 sīp. – € 2,10

196 - @ ORANGE MARMELADE -

Gebr. Hulsebosch B.V. - 2021 55 cm
€ 1,50
Skaista, pilnīgi jauna pienācēja
zaļziedu tulpju grupā ar lielisku
krāsu salikumu, kur papaijas apelsīnu toņi sajaucas ar tumši rozā un
silti dzelteniem. Iespaidīgās, platās zaļās svītras uz ārējām ziedlapiņām saglabājas visu ziedēšanas
laiku. Kolorīta gan dārzā gan
vāzē! Min 3 sīp. – € 4,50

197 - SPRING GREEN - P. Liefting
191 Green Love

193 Green Spirit

192 Green River

- 1969 - 60 cm
€ 0,60
Skaisti veidoti, koši zaļas krāsas
ziedi, kas pakāpeniski pāriet platās
ziloņkaula baltās krāsas apmalēs.
Stingri, gari ziedkāti Nepārspēta
vēlo griezto ziedu šķirne! Starptautiski atzīta! (AGM–RHS–1993)
Min 3 sīp. – € 1,80

198 - VIRICHIC - Holland BolRoy

194 Groenland

197 Spring Green

195 Nightrider

196 Orange Marmelade

198 Virichic

199 Yellow Springgreen

Markt B.V. - 2002 - 50 cm

€ 0,60
Nevainojamas lilijziedu formas,
graciozi veidoti ziedi ar skaisti
izlocītām ziedlapiņām. Ziedi tīrā,
dzidrā rozā krāsā ar izteiktām
tumši zaļām liesmām uz ārējām
ziedlapiņām. Brīnišķīgs papildinājums zaļziedu tulpju grupā!
Sīpolu daudzums ierobežots!
Min 3 sīp. – € 1,80

199 - YELLOW SPRINGGREEN - J. de
Wit & Sons - 1999 - 60 cm € 0,75
Šī dzeltenzaļo ziedu tulpju šķirne
piesaistīs uzmanību jau no tālienes.
Citrusu zeltaini dzelteni, bļodas
formas ziedi ar kontrastējošu zaļu
joslu. Lapas pelēkzaļas, stāvas.
Ziedkāti gari, ļoti noturīgi. Pavasara svaigums dārzā! Sīpolu
daudzums ļoti ierobežots!
Min 3 sīp. – € 2,25

10. grupa - PAPAGAIĻU tulpes

Z

IEDI ĻOTI ORIĢINĀLAS FORMAS AR GOFRĒTĀM, SKAISTI IZLOCĪTĀM, IEŠĶELTĀM
ZIEDLAPĀM, VISDAŽĀDĀKAJOS KRĀSU TOŅOS. LIELĀKĀ DAĻA ŠĪS GRUPAS ŠĶIRŅU
CĒLUŠĀS KĀ PARASTO ŠĶIRŅU MUTĀCIJAS. SEVIŠĶI EFEKTĪVI TĀS IZSKATĀS
NELIELĀS GRUPĀS, BUĶETĒS UN KOMPOZĪCIJĀS, PIEŠĶIROT TELPAI MĀKSLINIECISKU
NOSKAŅU. PIEMĒROTAS ARĪ UZZIEDINĀŠANAI. PIEPRASĪJUMS AUG AR KATRU GADU!
LŪDZU, IEVĒROJIET, KA MINIMĀLAIS PASŪTĪJUMS IR 3 SĪPOLI NO ŠĶIRNES!
200 - AMAZING PARROT - Vertuco

200 Amazing Parrot

un ziedu iekšpusē, nedaudz
simetriski šķeltām ziedlapiņu
malām. Vienkārši pārsteidzoša
šķirne! Karaliene jebkurā vāzē!
Min 3 sīp. – € 3,00

B.V. - 2014 - 40 cm
€ 1,00
Ziedi milzīgi lieli, spēcīgos ziedkātos, maigā ķiršu sarkanā krāsā ar
siltu oranžu spīdumu zieda malās

21

201 - APRICOT PARROT - H. G.

Huyg - 1961 - 50 cm
€ 0,80
Satriecoši skaistas ziedu formas
šķirne. Ziedi maigā aprikožu rozā
krāsā, krēmīgi baltu un lašrozā

201 Apricot Parrot

202 Black Parrot

203 Bright Parrot

ziedlapiņu nokrāsu, zaļiem lāsumiem uz to muguriņām. Pārsteidzošs krāsu efekts grupu
stādījumos! Uzziedināma jau 20.
decembrī! Smaržīga! Piecreiz
godalgota! (AM–KAVB–1964,
TGA–KAVB–1964, AM–KAVB–
1982, R.H.S. –1982, RHS–AGM–
1993) Min 3 sīp. – € 2,40

25. decembrī! Skaists retums!
Sīpolu daudzums ierobežots!
Min 3 sīp. – € 2,40

spilgtas purpurvioletas krāsas ziediem, samtainu spīdumu. Ziedlapiņas graciozi savērptas it kā
savijušās kopā, plūksnainu malu.
Uzzied agrāk nekā citas šīs grupas šķirnes. Satriecoši skaistas griezto ziedu buķetes!
Min 3 sīp. – € 2,25

202 - BLACK PARROT - C.Keur &

Sons - 1937 - 55 cm
€ 0,70
Apbrīnojami skaista papagaiļu
grupas šķirne ar spožiem, praktiski
melnas krāsas ziediem, pavisam
nelielu purpura nokrāsas apsarmi,
krokotām, nedaudz šķeltām ziedlapiņām. Uzziedināma uz 1.
martu! Divreiz godalgota! (AM–
KAVB–1941, AGM–RHS–1995)
Viena no vismelnākajām tulpēm
pat šodien! Min 3 sīp. – € 2,10

203 - BRIGHT PARROT - J.A.Borst

& Sons - 1994 - 35 cm € 0,80
Neparasti skaisti, ļoti spoži, pievilcīgi viļņoti ziedi tumšā ķiršu sarkanā krāsā ar spilgtām, zeltaini dzeltenām, nedaudz iešķeltām, kruzuļotām ziedu apmalēm. Drukni,
noturīgi ziedkāti. Uzziedināma jau

204 - CARRIBBEAN PARROT -

Vertuco B. V. - 2012 - 45 cm € 1,80
Aizraujoša papagaiļu tulpe ar ļoti
ekstravagantiem ziediem. Ziedi
krēmīgi dzelteni ar neprātīgu
oranžsarkanu nokrāsu. Šķeltas,
spurainas (adatainas) ziedlapiņu
apmales. Atgādina eksotisku
putnu! Neredzēta, ekstravaganta šķirne! Min 3 sīp. – € 5,40

204 Caribbean Parrot

208 - PARROT KING - Holland

BolRoy Markt B.V. - 1997 60 cm
€ 0,70
Plaukstot ziedlapas maigi dzeltenas, izteikti krokotas, nedaudz
iešķeltas ar dzelteni oranžām
malām un smaragdzaļu viduszdzīslu, vēlāk zaļā dzīsla izzūd,
ziedlapas kļūst zeltaini oranžas
ar sārtu apmali. Ekstravaganti
grieztie ziedi! Patiess ”Papagaiļu karalis”! Sīpolu daudzums
ierobežots! Min 3 sīp. – € 2,10

205 - GREEN WAVE - J. J.
Rozenbroek - 1984 - 60 cm

€ 0,85
Pasaulē pirmā zaļziedu papagaiļtulpe! Skaists, stipri krokots,
viļņots un dziļi robots, papagaiļa
formas zieds, gaiši sārti violetā
krāsā ar zaļām liesmām. Iekšpuse
gaiši violeta līdz magnoliju purpuram ar zaļu liesmu. Sevišķi pieprasīta! Min 3 sīp. – € 2,55

205 Green Wave

209 - PARROT PINKVISION - W.F.

Houdijk en Zn. V.o.f. - 2010 50 cm
€ 0,80
Elegantas, eksotiskas krāsu kombinācijas šķirne ar kvēlojošiem
maigas rozā krāsas ziediem un
kontrastējošu zaļu ziedlapiņu
marķējumu. Pasakaini skaistas formas, ielocītas ziedlapiņas
ar dziļi šķeltām un spēcīgi gofrētām apmalēm. Pārsteidzoši zaļa
lapotne. Favorīte iekštelpu dekorēšanā! Sīpolu daudzums ļoti
ierobežots! Min 3 sīp. – € 2,40

206 - @ MYSTERIOUS PARROT Tomorrow’s Tulips B.V. - 2007 55 cm
€ 1,50
Apbrīnojami skaista, jauna šķirne
ar pārsteidzoši košu, tumšu ceriņvioletu ziedu krāsojumu un tikpat satriecoši skaistām, baltām,
krokotām malām. Spalvām līdzīgās, viļņotās ziedlapiņas graciozi
savērptas, dziļiem iešķēlumiem.
Nepārspējami griezto ziedu
pušķi! Patiess „Noslēpumainais
papagailis”! Min 3 sīp. – € 4,50

206 Mysterious Parrot

Šķirne ar grūti aprakstāmu ziedu
krāsu, kur krāsas gamma mainās
no zilgani zaļas līdz oranži dzeltenai krāsai ziedu apmalēs. Šie
ziedi atgādina eksotiskus putnus, kuri gatavojas no mums aizlidot. Pagaidām nav līdzīgas!
Min 3 sīp. – € 3,45

207 Negrita Parrot

207 - NEGRITA PARROT - Holland
BolRoy Markt B.V. - 2011 50 cm
€ 0,75
Jauna, bet jau ļoti populāra, apbrīnojami skaista šķirne ar lieliem,

210 - RASTA PARROT - J.A.
Borst Bloembollen B.V. - 2016 50 cm
€ 1,15
Pavisam jauna, unikāli skaista
papagaiļu grupas šķirne ar ļoti lieliem ziediem, it kā saplacinātām
ziedlapiņām, izteikti savērptām
vai ielocītām ziedlapiņu malām.

211 - VICTORIA’S SECRET Maveridge International B.V. 2008 - 45 cm
€ 0,90
Iespaidīgi dzīvīgas krāsas papagailis. Ziedi tumšā purpura satīna
krāsā ar iespaidīgu, zilu pamatni,
nedaudz ekstravagantu ziedu

208 Parrot Kings

209 Parrot Pinkvision

210 R asta Parrot

211 Victoria’s Secret
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formu. Katrs zieds atveroties it
kā koķeti pamirkšķina savu zilo
aci. Bagātīgi ziedoša šķirne,
ļoti izturīgi ziedi, kas saglabā
savu formu visu ziedēšanas
laiku. Ļoti vēlīna, ilgi ziedoša
šķirne! Min 3 sīp. – € 2,70

212 - @ WHITE LIZZARD - C.H.
Ammerlaan & Zn. - 2007 55 cm
€ 1,10
Intriģējoša, brīnišķīga, ļoti eksotiska papagaiļtulpe ar ļoti atšķirīgu
raksturu. Katrs lielais zieds ir veidots no mirdzoši baltām ziedlapiņām, nelielām purpurzilas krāsas
liesmām zieda pamatnes virzienā,

kā arī nelieliem zaļas krāsas ieslēgumiem ziedlapiņu malās. Tas
patiesi atgādina papagaiļa apspalvojumu. Apbrīnojama eksotika
ikkatrā ziedā! Min 3 sīp. – € 3,30

213 - WITTE REBEL - Fa. J.
Koopman - 1999 - 55 cm

€ 0,70
Apburoša, tīras, sniegoti baltas
krāsas ziedu šķirne, kas vienaldzīgu neatstās nevienu. Ziediem
raksturīga papagaiļu grupas
ziedu forma ar nelieliem zaļganiem ieslēgumiem ārējām ziedlapiņām. Svētku noskaņa jebkurā
dārzā! Min 3 sīp. – € 2,10

212 White Lizzard

213 Witte Rebel

214 Akebono

215 Alicante

216 Angelique

217 Blue Spectacle

viens pēc otra līdz zieds atgādina īstu peonijas ziedu. Kārtējā
tulpju šķirne, kura tā īsti neiederas
nevienā no grupām. Uzskatu, ka
drīz šāda tipa tulpes tiks izdalītas
atsevišķā grupā. Te ir īsts Wow!
Min 3 sīp. – € 3,45

pildītā tulpe ar citā krāsā apmaļotām lapām! Uzziedināma uz
15. februāri! Dārzu sertifikāts
1999.gadā! (AGM–RHS 1999)
Min 3 sīp. – € 3,00

11. grupa - PILDĪTĀS
VĒLĀS tulpes

Z

IEDI ĻOTI LIELI, BLĪVI PILDĪTI UN PĒC IZSKATA
ATGĀDINA PEONIJAS, TĀDĒĻ TĀS MĒDZ SAUKT
ARĪ PAR PEONIJU ZIEDU TULPĒM. PĀRSVARĀ
VIDĒJI VĒLU VAI VĒLU ZIEDOŠAS. DAUDZAS ŠĶIRNES LABI
PADODAS UZZIEDINĀŠANAI. VAIRUMS ŠĶIRNES GARIEM
ZIEDKĀTIEM, DAĻAI JAUNO ŠĶIRŅU ZIEDKĀTI NEDAUDZ ĪSĀKI.
MILZĪGS, AR KATRU GADU AUGOŠS, PIEPRASĪJUMS!
LŪDZU, IEVĒROJIET, KA MINIMĀLAIS PASŪTĪJUMS IR
3 SĪPOLI NO ŠĶIRNES!
214 - AKEBONO - Jn. Haakman &

Zn. B.V. - 2007 - 55 cm € 0,60
Fantastiski skaistas, kamēliju formas, daļēji pildīti ziedi prīmulu
dzeltenā krāsā ar neuzkrītošu,
jauku sārtumu. Neregulārie, zaļganie, izplūstošie ieslēgumi teicami
harmonē ar plāno rozīgi sarkano
rantīti ziedlapiņu apmalītēs. Ziedot dzeltenā krāsa kļūst maigāka,
bet sartā intensīvāka. Šķirnei vājš,
salds aromāts. Jauna Darvina
hibrīdu grupas pildītā tulpe!
Min 3 sīp. – € 1,80

215 - ALICANTE - Testcentrum

voor Siergewassen B.V. - 2012 45 cm
€ 0,75
Jauna, majestātiska, satriecoši
skaista pildīto ziedu šķirne ar tumšas purpurvioleti zilas krāsas ziediem. Izteikts pildītās peonijas
ziedlapiņu sakārtojums vairākos
slāņos, pie kam ārējām ziedlapiņām izteikts, acīs krītošs, sūnu
zaļš marķējums. Iespaidīga jaunšķirne! Min 3 sīp. – € 2,25

1999. un 2008. gadā! (RHS–
AGM–1999, RHS–AGM–2008)
Min 3 sīp. – € 2,70

217 - BLUE SPECTACLE - H. & W.

Alkemade Bros. - 1999 - 50 cm

€ 0,80
Ziedlapiņas nedaudz krokotas,
sulīgā violeti zilā krāsā ar maigu
lavandas zilu spīdumu. Ziedi
dubulti pildīti, ziedlapiņas izvietotas vairākos slāņos. Ilgstoša ziedēšana. Teicami grieztie ziedi.
Patiesa ceriņkrāsas peonija!
Min 3 sīp. – € 2,40

218 - BLUE WOW - Bulbes

220 - CHARMING LADY - F.

Differance B. V. - 2006 - 40 cm

€ 1,15
Līdz šim zināmā viszilākā un visspēcīgāk pildītā peoniju tulpe ar
daudzos slāņos sakārtotām ziedlapiņām, kuras no ārpuses ieskauj
pilnīgi zaļas, biezas ziedlapiņas.
Plaukstot ziedlapiņu slāņi atveras

219 - CARNAVAL DE NICE - C.G.

van Tubergen - 1953 - 55 cm

€ 1,00
Apaļas (bumbas) formas, blīvi pildīti ziedi mirdzoši baltā krāsā ar
spilgtām kardinālsarkanām liesmām. Spilgti zaļas lapas ar šauru
baltu maliņu. Ziedi smaržīgi. Pirmā

Dekker - 1994 - 50 cm € 0,80
Ziedi bagātīgi pildīti, prīmulu
dzelteni ar kanāriju dzeltenu
nokrāsu, ziedlapiņas vidusdaļā
apelsīnu oranžas ar karmīnsarkanu spīdumu. Vēlu ziedoša
šķirne, noturīgiem ziedkātiem.
Šķirnei piemīt patiess šarms!
Min 3 sīp. – € 2,40

218 Blue Wow

219 Carnaval de Nice

220 Charming L ady

216 - ANGELIQUE - D.W. Lefeber

& Co. - 1959 - 45 cm € 0,90
Ļoti izturīga, dekoratīva, majestātiska pildīto ziedu tulpe. Ziedi
nevainojamā maigā aprikožu rozā
krāsā ar noslieci uz ābeļziedu
rozā nokrāsu ziedu malās. Lieli,
spuraini ziedi spēcīgos, noturīgos ziedkātos. Samērā vēlīna
šķirne ar patīkamu ziedu aromātu.
Viena no populārākajām pildīto
ziedu tulpēm! Dārzu sertifikāts
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221 Copper Image

222 Danceline

223 Double Focus

224 Double Touch

225 Double You

226 Dream Touch

227 Drumline

228 Finola

229 Freeman

221 - COPPER IMAGE Maveridge International B.V. 2015 - 40 cm
€ 0,80
Neredzēta, jauna tipa, dubulti pildīto ziedu tulpe ar ļoti daudzām
ziedlapiņām, savdabīgu krāsu
paleti. Ziediem zeltīta vara krāsa ar
vara sarkanu nokrāsu ziedlapiņu
vidusdaļā līdz pat lašu rozā nokrāsai. Grūti aprakstāms krāšņums!
Min 3 sīp. – € 2,40
222 - DANCELINE - Vertuco B.V.

- 2006 - 50 cm
€ 0,90
Viena no populārākajām pēdējo
gadu šķirnēm. Skaistas formas
ziedi, kas pēc formas vairāk atgādina pildītus rozes ziedus. Krēmīgi
baltā ziedu krāsa labi harmonē
ar aveņsarkaniem raibumiem
un punktiņiem ziedlapiņu galos.
Spēcīgi, drukni ziedkāti. Rets
skaistums par samērīgu cenu!
Min 3 sīp. – € 2,70

223 - DOUBLE FOCUS - Fa. Van
Damm - 1992 - 35 cm € 0,65
Īsts krāsu karnevāls dārzā, ko
sniedz šī ziedošā tulpe. Izcila
šķirne ar pilnībā dubulti pildītiem ziediem, spilgti sārti sarkanas krāsas ziedlapiņām, plašu,
bagātīgu sviesta dzeltenas krāsas
apmali. Ekstravaganta šķirne!
Min 3 sīp. – € 1,95
224 - @ DOUBLE TOUCH -

Vertuco B.V. - 2011 - 45 cm

€ 0,75
Ziedi balti, iespaidīgi pildīti ar šaurām, maigi ceriņu rozā krāsas
ziedlapiņu malām, kuras vēlāk
kļūst aizvien intensīvāk sārtas un
platāku rozā krāsojumu. Vidusdaļas ziedlapiņām krāsojums
izplūstošāks, bet ar katru dienu
kļūst aizvien intensīvāks. Pievilcīga, neatkārtojamas krāsas, hameleona tipa „peonija”!
Min 3 sīp. – € 2,25

225 - DOUBLE YOU - World

Flower B.V. - 2011 - 45 cm

€ 1,00
Patiesi elegants skats, kad šī
šķirne maijā uzzied dārzā. Lieli,
apaļi, bumbas veida, pildīti ziedi
ļoti tīrā, delikātā purpura violetā
krāsā. Tie pēc formas un krāsas
atgādina saldējuma bumbu. Zied
pat vairākas nedēļas! Sīpolu

daudzums ļoti ierobežots!
Min 3 sīp. – € 3,00

226 - DREAM TOUCH - Vertuco
B.V. - 2011 - 45 cm
€ 0,80
Tumšas aveņu sarkanas krāsas,
dubulti pildīti, valdzinoši ziedi ar
neuzkrītošām sudrabotas krāsas
ziedlapiņu malām, kuras sakārtotas pamīšus, vairākos slāņos,
tā radot iespaidu, ka tā ir peonija.
Burvīgas ziedu kompozīcijas!
Min 3 sīp. – € 2,40
227 - DRUMLINE - Vertuco B.V. -

2006 - 50 cm
€ 0,70
Lieli, ļoti blīvi pildīti ziedi. Ziedlapiņu muguriņas košā, tumšā
purpura sarkanā krāsā, uz malu
svītrotā, gaišāk sarkanā krāsā ar
šaurām, mirdzoši baltām apmalēm, stingriem, noturīgiem ziedkātiem. Dārzu sertifikāts
2010. gadā! (RHS–AGM–2010)
Sīpolu daudzums ierobežots!
Min 3 sīp. – € 2,10

spēle! Šķirne godalgota! (TGA–
KAVB–1999) Min 3 sīp. – € 2,25

230 - ICE CREAM - Vertuco B.V. 1999 - 30 cm
€ 1,00
Ārējās ziedlapiņas vidusdaļā tumši
zaļas, uz malu gaiši zaļas, apmalēs
tās ir tumši rozā. Iekšējās ziedlapiņas ziloņkaula baltas, paceļas virs
pārējām. Vidusdaļā tās ir ļoti blīvas. Šī sensacionālā, neparastās
formas, pildītā tulpe savu nosaukumu ieguva no vaniļas saldējuma konusā. Dārzā pamanāma
jau iztālēm! Eksotisks šarms!
Godalgota! (TGA–KAVB–1999)
Min 3 sīp. – € 3,00

228 - FINOLA - Vertuco B.V. -

1999 - 55 cm
€ 0,65
Lieli ziedi, patiesi kuplu pildījumu.
Ziedi līdz pusei gandrīz balti ar
izteiktām, zaļām liesmām līdz zieda
virsotnei. Ziedlapiņu malās tā pāriet dzidri rozā krāsā. Ziedod krāsa
kļūst aizvien intensīvāka. Brīnišķīga krāsu saskaņa! Sīpolu
daudzums ļoti ierobežots!
Min 3 sīp. – € 1,95

230 Ice Cream

231 - MENTON EXOTIC - Holland

BolRoy Markt B.V.-2017 65 cm
€ 0,60
Pasakaina šķirne ar lieliem, pildītiem, tīri porcelāna rozā krāsas ziediem, aprikožu rozā krāsas
apmalēm, zaļganiem ieslēgumiem ziedlapiņu muguriņām.
Gara auguma, gracioza šķirne.
Teicami vēlie grieztie ziedi!
Min 3 sīp. – € 1,80

229 - FREEMAN - Vertuco B.V. -

2000 - 35 cm
€ 0,75
Klasiski pildīti ziedi zeltaini dzeltenā
krāsā, ziedlapiņu muguriņas viegli
sarkani svītrotas ar neuzkrītošu
zaļu švīkojumu. Vēlāk krāsojums
kļūst vēl košāks. Brīnišķīga krāsu
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231 Menton E xotic

232 - MIRANDA - C. A.
Verdegaal - 1981 - 45 cm

€ 0,60
Ziedi milzīgi lieli (līdz pat 15 cm),
samtaini, spilgti rodonīta sarkani,
signālsarkanu iekšpusi un cinobra sarkanu pamatni, ļoti varenu,
blīvu pildījumu. Ļoti viegli pavairojama. Izteikti smaržīga! Patiess
sarkanās peonijas zieds!
Min 3 sīp. – € 1,80

236 - ROBINHO - Hybris B.V. 2009 - 35 cm
€ 0,60
Puspildīto ziedu šķirne ar ļoti tīras,
tumšas aveņu sarkanas krāsas
ziediem. Ziedkāti drukni, zemi, ļoti
noturīgi. Jauna, skaista uzziedināmā šķirne. Labi saderas kopā ar
balto, dzelteno un zilo ziedu hiacintēm un muskarēm. Smaržīga!
Min 3 sīp. – € 1,80

233 - NEGRITA DOUBLE - Future

Tulip B.V. - 2004 - 40 cm€ 0,70
Satriecoši kaista vēlu ziedoša
peoniju tipa tulpe ar tumšas biešu
purpura krāsas, daudzos slāņos sakārtotām, mirdzoši spīdīgām ziedlapiņām. Resni, noturīgi
ziedkāti. Lieliski vēlie grieztie ziedi.
Brīnišķīgi grupveida stādījumi!
Min 3 sīp. – € 2,10

Wijnker - 1999 - 45 cm € 0,60
Milzīgi, bumbām (peonijām) līdzīgi
ziedi košā tumši zeltaini dzeltenā
krāsā ar vieglu apelsīnu oranži
sarkanu marķējumu, kurš ar katru
ziedēšanas dienu kļūst aizvien
intensīvāks līdz kļūst iespaidīgi
oranži sarkans. Spēcīgi, resni ziedkāti. Pārsteidzoša krāsu maiņa!
Min 3 sīp. – € 1,80

234 - PINK STAR - Fa. Van Dam -

238 - TROPICAL WAVE - V.o.f.

vēlāk, tāpat kā viss zieds, iekrāsojas zeltainā mango krāsā. Šķirne
sevišķi izturīga nelabvēlīgos laika
apstākļos. Patiesi izcila gan grupu
stādījumos dārzā, gan vāzē.
Izbaudiet šo skaistumu! Sīpolu
daudzums ļoti ierobežots!
Min 3 sīp. – € 3,60

spēj sastādīt konkurenci daudz
jaunākām! Min 3 sīp. – € 2,40

239 - UNCLE TOM - Zocher & Co.
- 1939 - 45 cm
€ 0,80
Ziedi lieli, pildīti, sarkani brūni ar
violeti pelēku, vaskainu spīdumu
ārpusē, ļoti resniem, drukniem
ziedkātiem. Godalgota! (AM–
KAVB–1939) Šķirne vēl šodien

240 - YELLOW POMPONETTE Šķirne vēl nav reģistrēta - 50 cm

€ 0,60
Izcila tīras kanārijdzeltenas krāsas peoniju tipa tulpe ar iespaidīgiem, ļoti blīvi pildītiem, milzīgu
izmēru ziediem (līdz pat 10 cm).
Izcili grieztie ziedi tāpat kā oranžo
un sarkano ziedu šķirnēm. Ziedi ir
ļoti lieli un smagnēji tāpēc nebūs
tik noturīgi stiprā vējā un lietū.
Neapstrīdama dzeltenā peonija!
Min 3 sīp. – € 1,80

J.S. Pennings De Bilt - 2019 45 cm
€ 1,20
Ļoti krāšņa, pilnīgi jauna, eksotiska, dubulti pildīto ziedu tulpe
ar vareni lieliem ziediem un pasakainu citrusaugļu un laima nokrāsas ārējām ziedlapiņām, kuras

232 Miranda

233 Negrita Double

Zonneveld & Zn. - 1990 - 40 cm

€ 0,90
Pildīti, samtaini, tumši asins sarkani ziedi ar kardinālsarkanām
liesmām. Ziedu iekšpuse spoži
asins sarkana. Stingri, noturīgi ziedkāti. Skaista, eleganta
šķirne! Šķirnei Dārzu sertifikāts
2010.gadā! (RHS–AGM 2010)
Min 3 sīp. – € 2,70

234 Pink Star

235 Red Princess

236 Robinho

237 Sun Lover

238 Tropical Wave

239 Uncle Tom

240 Yellow Pomponette

1992 - 45 cm
€ 0,90
Viena no iespaidīgākajām, satriecoši skaista, pildīto ziedu šķirne
ar purpursarkaniem ziediem un
mirdzošām zeltainām aprikožu
rozā ziedu apmalītēm, ļoti daudzām, vairākos slāņos sakārtotām, spalvveida ziedlapiņām.
Godalgota! Dārza zvaigzne!
Min 3 sīp. – € 2,70

237 - SUN LOVER - C. M. Sneekes

235 - RED PRINCESS - M.C.

12. grupa - KAUFMAŅA tulpes - T. kaufmanniana

V

IENAS NO VISAGRĀKAJĀM TULPĒM DĀRZĀ. ZIEDU FORMAS DĒĻ TĀS TIEK DĒVĒTAS PAR ŪDENSROŽU TULPĒM. SAULĒ
PLAŠI ATVĒRTIE ZIEDI ATGĀDINA ŪDENSROZES, UZNĀKOT MĀKONIM, ZIEDI AIZVERAS. ZIEDLAPU ĀRPUSES KRĀSA
DAUDZĀM ŠĶIRNĒM ATŠĶIRAS NO IEKŠPUSES KRĀSAS, TĀDĒĻ STĀDĪJUMI VAIRĀKKĀRT DIENĀ MAINA SAVU IZSKATU.
DAUDZAS ŠĶIRNES IR AR IZTEIKTI RAIBĀM LAPĀM. IZMANTO GALVENOKĀRT APSTĀDĪJUMIEM, KĀ ARĪ UZZIEDINĀŠANAI
PODOS. LŪDZU, IEVĒROJIET, KA MINIMĀLAIS PASŪTĪJUMS IR 3 SĪPOLI NO ŠĶIRNES!

241 - ANCILLA - Tubergen 1955 - 20 cm
€ 0,60
Maigas rozā krāsas graciozi ziedi ar baltām ziedlapiņu

apmalītēm. Iekšpuse spoži balta
ar sevišķi spilgtu, dzeltenas krāsas pamatni, kuru apņem ugunīgi
sarkanas krāsas gredzenveida

zīmējums. Apstādījumu karaliene! Dārzu sertifikāts piešķirts
1993.gadā! (RHS–AGM–1993)
Sīpolu daudzums ir ļoti
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ierobežots! Min 3 sīp. – € 1,80

242 - CORONA - Tubergen - 1948
- 30 cm

€ 0,60

241 Ancilla

242 Corona

243 E arly Harvest

244 Hope

Zieda ārpuse koši sarkana ar
spoži dzeltenām apmalēm. Iekšpuse zeltaina ar platu sarkanu apli
pamatnē. Sevišķi agrīna šķirne ar
skaistām, raibām lapām. Manuprāt, spilgtākā un skaistākā šajā
grupā. Godalgota! (AM–RHS–
1948) Min 3 sīp. – € 1,80

baltiem ziediem un neuzkrītošu
rozīgu tonējumu, izteiktu aveņu
sarkanu liesmojumu uz ārējām
ziedlapiņām. Patiesa „Cerība”!
Min 3 sīp. – € 1,80

tumši zaļas ar izteiktu violetu svītrojumu. Sīpolu daudzums ierobežots! Min 3 sīp. – € 1,80

249 - STRESA - van Tubergen -

243 - EARLY HARVEST - Rijnveld
& Sons - 1966 - 25 cm € 0,60
Skaisti, tīri oranžas krāsas ziedi ar
sarkanu tonējumu, šauru, dzeltenas krāsas rantīti. Lapas raibas.
Daudzkārt godalgota! (TGA–
KAVB–1966, AM–KAVB–1973,
AGM–RSH –1993) Viena no
visagrīnākajām šķirnēm! Sīpolu
daudzums ir ļoti ierobežots!
Min 3 sīp. – € 1,80

247 - SCARLET BABY - J.C. van
der Meer - 1962 - 20 cm€ 0,60
Ziedi, zemos, stingros ziedkātos, spilgtā rožaini sarkanā krāsā
ar spoži dzeltenu pamatni. Uzzied
pat no vismazākajiem sīpoliņiem.
Piemērota spilgtu akcentu veidošanā dažādos stādījumos. Zied
ļoti ilgi! Maz izplatīta! Sīpolu
daudzums ļoti ierobežots!
Min 3 sīp. – € 1,80

245 - ICE STICK - J. S. Pennings
- 2002 - 40 cm
€ 0,75
Eleganti, garenas formas ziedi.
Ārējās ziedlapas purpura sarkanas
ar regulāru, izplūstošu zīmējumu
līdz zieda virsotnei, tīri baltām
apmalēm. Iekšpuse balta, oranži
dzeltena pamatne. Holandē
reģistrēta J. Rukšāna izveidota
šķirne! Sīpolu daudzums ļoti
ierobežots! Min 3 sīp. – € 2,25

1942 - 25 cm
€ 0,60
Ziedlapu ārpuse jāņogu sarkana ar
platām zeltaini dzeltenām apmalēm.
Iekšpuse spilgti dzeltena ar izplūstošiem asins sarkaniem plankumiem.
Ziedu spilgtuma dēļ tā ir sevišķi piemērota uzziedināšanai podiņos.
Plašs pielietojama areāls! Divreiz
godalgota! (HC-RHS-1966, AGMRHS-1993) Min 3 sīp. – € 1,80

244 - HOPE - Gebr. Hopman 2007 - 30 cm
€ 0,60
Šajā tulpju grupā viena no jaunākajām šķirnēm šajā brīdī Holandē.
Agri ziedoša tulpe ar izteikti krēmīgi

nezināms - 1938 - 20 cm

€ 0,60
Neliela auguma šķirnīte ar zeltaini
dzelteniem ziediem un nelielu jāņogu sarkanu liesmiņu ziedlapiņu
augšējā daļā. Vēlāk ziedi top gaišāki līdz prīmulu dzelteni. Lapas

248 - SHOWWINNER - Rijnveld &
Sons - 1966 - 25 cm
€ 0,60
Ziedlapiņas spīdīgi glancētas,
tīrā, izteikti kardinālsarkanā krāsā.
Iekšējās ziedlapiņas spilgti sarkanas, to malas bordo sarkanas. Lapas skaisti lāsumotas.
Šķirne divreiz godalgota! (TGA–
KAVB–1966, AGM–RHS–1993)
Min 3 sīp. – € 1,80

245 Ice Stick

246 Johann Strauss

247 Scarlet Baby

248 Showwinner

249 Stresa

246 - JOHANN STRAUSS - autors

13. grupa - FOSTERA tulpes T. fosteriana

T

ULPES AR VISKOŠĀKO ZIEDU KRĀSU, LABI PIEMĒROTAS MŪSU APSTĀKĻIEM. TĀM
RAKSTURĪGI ĻOTI TĪRI, DZIDRI KRĀSU TOŅI. DAŽĀM ŠĶIRNĒM LAPAS RAIBAS, VAI PAT
ĻOTI RAIBAS, GANDRĪZ PURPURVIOLETAS. IZCILAS APSTĀDĪJUMIEM. NESKAITĀMAS
ŠĶIRNES NODER UZZIEDINĀŠANAI, DAUDZAS ARĪ AGRO ZIEDU GRIEŠANAI NO ATKLĀTA
LAUKA. LŪDZU, IEVĒROJIET, KA MINIMĀLAIS PASŪTĪJUMS IR 3 SĪPOLI NO ŠĶIRNES!
250 - ALBERT HEIJN - Holland

BolRoy Markt B.V. - 1997 55 cm
€ 0,70
Perfektas, pagarinātas formas ziedi, ļoti pievilcīgā, viendabīgā, tīrā, piesātinātā laškrāsā ar

251 - EXOTIC EMPEROR - N. A.
Hertogh - 2001 - 45 cm € 0,60
Milzīgi lieli, pildīti ziedi. Sākumā tie
ir krēmīgi balti, ārējās ziedlapas
ar nelielu krēmkrāsas liesmojumu
un nedaudz zaļganu iešvīkojumu.

gaišākām ziedu apmalēm un šauru
zaļganu vidusdzīslu. Lapas skaisti
viļņotas. Pietiekoši gari, stingri
ziedkāti. Agri ziedoša šķirne!
Min 3 sīp. – € 2,10
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250 Albert Heijn

Vēlāk ziedi kļūst spoži balti. Ilgstoši ziedoša eksotiska šķirne!
Sinonīms: ‘White Valley’.
Min 3 sīp. – € 1,80

252 - @ RĪGAS BARIKĀDES Fa.P. van Rijssel en Zn. - 2003 25 cm
€ 1,00
Koša, ļoti agri ziedoša tulpe ar
neticami skaistu ziedu formu.
Spilgti oranži sarkanas, garas,
skaisti savītas ziedlapiņas ar graciozi atlocītiem ziedlapiņu galiem
un koši dzeltenu ziedu pamatni.
Lapas pelēcīgi zaļas ar purpurvioletu lāsojumu. Šī šķirne ir
laba izvēle akmensdārziem un
dažādiem iekšpagalmu apstādījumiem. Nosaukta par godu
barikādēm Rīgā. Izcili dekoratīva!
Min 3 sīp. – € 3,00
253 - ROSY DREAM - Breed -

1971 - 40 cm
€ 0,50
Graciozi ziedi, ārpusē spilgti karmīnrozā ar pakāpenisku pāreju
uz sārti baltu nokrāsu apmalē.
Iekšpuse balta vēlāk top sārta.
Pamatnē spoži sarkans aplis.
Ar katru dienu ziedi kļūst aizvien spilgtāki līdz kļūst pilnīgi

rozā. Šķirne godalgota! (TGA–
KAVB–1972) Sevišķi dekoratīva!
Min 3 sīp. – € 1,50

254 - SWEETHEART - J. S.
Nieuwenhuis - 1976 - 45 cm

€ 0,75
Iespaidīgu izmēru ziedi. Ziedlapiņas spicas ar maigas citronu dzeltenas krāsas liesmojošu zīmējumu
un platām, sudrabaini baltas krāsas apmalēm. Sevišķi agrīna un
neparasti ilgi ziedoša šķirne. Mīļš
krāsu akcents dārzā un buķetē!
Min 3 sīp. – € 2,25

251 E xotic Emperor

252 R īgas Barikādes

253 Rosy Dream

254 Sweetheart

255 Zombie

256 Adele Duttweiler

kompakta šīs grupas šķirne ar lieliem, spilgtiem, divkrāsu ziediem,
kur dzeltenā un sarkanā krāsa
izkārtota vertikālās līnijās. Lielie
sīpoli veido daudzziedu eksemplārus. Lielisks kontrastējošs
krāsu efekts! Min 3 sīp. – € 2,40

zaļām lapām. Sīpolu daudzums
ierobežots! Min 3 sīp. – € 1,80

255 - ZOMBIE - Hybrida - 1954 -

35 cm
€ 0,80
Zieda ārpuse tīri karmīnrozā,
apmale zeltīti dzeltena. Iekšpuse dzeltena ar rozā tonējumu,
pamatne melna, apmale sarkana.
Ziedot rozā krāsa top aizvien
košāka. Patiesa krāsu harmonija! Godalgota! (AM–RHS–1954)
Min 3 sīp. – € 2,40

14. grupa - GREIGA tulpes T. greigii

I

EGŪTAS UN IZVEIDOTAS NO TURKESTĀNĀ ATLASĪTAJĀM
SAVVAĻAS GREIGII TULPJU SUGĀM. ZIEDI ĻOTI LIELI,
IZCILAS DUBULTKAUSA FORMAS, ĻOTI KOŠOS, TĪROS
DIVKRĀSAINOS TOŅOS. VISAGRĀKĀS, VISSKAISTĀKĀS
TULPJU ŠĶIRNES. LAPAS NEPARASTI RAIBAS AR
PURPURA VIOLETĀM SVĪTRĀM UN PLANKUMIEM. IZCILAS
APSTĀDĪJUMIEM, UZZIEDINĀŠANAI, DAĻA ARĪ ZIEDU
GRIEŠANAI. LŪDZU, IEVĒROJIET, KA MINIMĀLAIS
PASŪTĪJUMS IR 3 SĪPOLI NO ŠĶIRNES!

256 - ADELE DUTTWEILER - P.
Hopman & Sons - 1978 - 25 cm

€ 0,50
Ārējās ziedlapiņas rozīgi lāsumainas, iekšējās magoņu sarkanā krāsā, zieda centrā acāliju
rozā krāsas plankums. Lapas
izteikti raibas. Pievilcīga! Sīpolu
daudzums ļoti ierobežots!
Min 3 sīp. – € 1,50

sporta auto Lamborghini modelis. Pasakaini skaista tulpju šķirne
ar iespaidīgu izmēru ziediem un
tik pat iespaidīgu krāsu kombināciju. Ziedi aveņsarkani ar platām krēmīgi dzeltenām ziedlapiņu
malām. Iekšpuse krēmbalta ar
dzelteni melnu pamatni un mazām
sarkanām liesmiņām. Patiesi
„velnišķīgi” skaista šķirne!
Min 3 sīp. – € 2,25

257 - DIABLO - Kesteloo
Bloembollen B.V. - 2011 25 cm
€ 0,75
Diablo ir gan velns spāņu valodā
gan skaists pasaulslavena itāļu

258 - FIRST LOVE - Jan van
Bentem Bloembollen - 1992 30 cm
€ 0,80
Brīnišķīga, neliela auguma,

259 - FRESCO - Hybrida - 1959 30 cm
€ 0,60
Garenas formas ziedi nosmaiļotām ziedlapiņām spilgtā sārti
sarkanā krāsā ar pavisam neuzkrītošu gaišas krāsas švīkojumu
ziedlapiņu apmalēs. Šķirne ar ļoti
dekoratīvām, strīpainām, violeti

257 Diablo

258 First Love

259 Fresco
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260 - FUR ELISE - C. & A.

Van Bentem - 1986 - 35 cm

€ 0,60
Lieli, gareni, skaistas formas ziedi.
Ziedu ārpuse pasakainā, maigā
dzintara dzeltenā krāsā ar maigu
sārtu ēnojumu. Iekšējās ziedlapiņas koraļļu rozā krāsā ar gaišu
dzintara dzeltenu apmali. Ziedu
lielums ir ļoti proporcionāls pret
šķirnes augstumu. Atradums
pasteļtoņu tulpju cienītājiem!
Min 3 sīp. – € 1,80

260 Fur Elise

261 - GOLDEN TANGO - J. N. M.

Eeden - 1982 - 40 cm € 0,80
Graciozi, lieli ziedi, viscaur tīrā
kanāriju dzeltenā krāsā. Ziedot tie iegūst nelielu sārtu punktojumu, kas tiem piedod īpašu
šiku. Stalta stāja, spožas, svītrotas lapas. Škirne tiek tirgota arī
kā: ‘Gold West’. Nav līdzīgas pat
šodien! Min 3 sīp. – € 2,40

262 - MISKODEED - Hybrida -

1955 - 35 cm
€ 0,60
Maigi dzeltenas krāsas ziedi, to
ārējo ziedlapiņu vidusdaļā aprikožu rozā nokrāsas zīmējums.
Zieda pamatne zeltaini dzeltena ar
sarkaniem lāsumiem. Lapas raibas, svītrotas. Skaista, acīs krītoša šķirne! Min 3 sīp. – € 1,80

Godalgota! (TGA–KAVB–1973)
Sīpolu daudzums ļoti ierobežots! Min 3 sīp. – € 1,80

264 - TORONTO - Uittenbogaard
& Sons - 1963 - 35 cm € 0,60
Satriecoši jauka, skaista šķirne ar
lieliem, koraļļu rozā krāsas ziediem,
oranži dzeltenu pamatni. Patiesā ziedu burvība izpaužas saulainā laikā, kad ziedi ir plaši atvērti.
Šo ziedu siltā krāsa sasildīs ikkatru
pēc aukstās ziemas. Šķirne spēj
veidot 2–3 ziedus no katra sīpola.
Lapas raibas. Godalgota! (RHS–
AGM–1993) Sīpolu daudzums
ierobežots! Min 3 sīp. – € 1,80

261 Golden Tango

262 Miscodeed

- 30 cm
€ 0,60
Purpura sarkanas krāsas ziedi
ar gaiši krēmīgu ziedu apmalīti (vēlak tā sārtojas). Ziedu iekšpuse krēmīgi rozā, kas ar katru
dienu top aizvien intensīvāka.
Maz pazīstama, skaista šķirne!

Testcentrum voor Siergewassen
B.V.- 2007 - 50 cm
€ 0,65
Liela auguma šķirne ar iespaidīgi
lieliem, skaistiem olveida formas
ziediem, maigā krēmīgi dzeltenā
krāsā ar maigi sārtas krāsas punktojumu ziedlapiņu ārpusē. Ļoti
drukni, noturīgi ziedkāti. Lapas
ļoti izteiksmīgas, tumši violetas! Min 3 sīp. – € 1,95

263 Rosanna

264 Toronto

265 Vanilla Cream

266 alba coerulea oculata

267 Bronze Charm

268 Fenna

263 - ROSANNA - Hybrida - 1952

265 - VANILLA CREAM -

15. grupa - SAVVAĻAS TULPJU SUGAS un to hibrīdi

Š

AJĀ (GAN AUGUMA, GAN ZIEDU FORMAS UN KRĀSAS ZIŅĀ) ĻOTI DAUDZVEIDĪGAJĀ GRUPĀ APVIENOTAS VISAS PĀRĒJĀS
TULPJU SUGAS UN TO HIBRĪDI. PĀRSVARĀ DOMĀTAS APSTĀDĪJUMIEM, ĪPAŠI AKMENSDĀRZIEM. DAUDZAS VAR LABI
UZZIEDINĀT ZIEMĀ PODIŅOS, DAŽAS NODER ARĪ ZIEDU GRIEŠANAI. TAGAD ARĪ DAUDZZIEDAINĀS SAVVAĻAS SUGU
ŠĶIRNES ATRODAMAS ŠEIT. LŪDZU, IEVĒROJIET, KA MINIMĀLAIS PASŪTĪJUMS IR 5 SĪPOLI NO ŠĶIRNES!

266 - ALBA COERULEA OCULATA
humilis - Boiss & Buhse - 1989

- 15 cm
€ 2,50
Šī izcili skaistā botāniskā tulpe ir
īsts dārgakmens jebkurā dārzā.
Spoži balti zvaigžņveida ziedi
ar lielu, tīri rudzpuķu zilas krāsas centru. Šīs šķirnes patieso
skaistumu varam vērot saulainā
laikā, kad ziedi ir pilnībā atvērušies. Daži šo tulpi sauc par
“Sniega princesi”, citi – “Mans
dārgakmens”. Patīkams maigs
aromāts! Starptautiski augstu novērtēta! (AM–RHS–1989)
Sīpolu daudzums ierobežots! Min 3 sīp. – € 7,50

267 - BRONZE CHARM batalinii -

Tubergen - 1952 - 15 cm€ 0,50
Ļoti bagātīgi ziedoša šķirne ar
nelieliem, spilgti dzeltenas krāsas

ziediem, aprikožu bronzas krāsas
tonējumu. Lapas pelēkzaļas, viļņotas. Šķirne ar dvēseli un raksturu! Min 5 sīp. – € 2,50

FCC-KAVB-1977,
AGMRHS-1995) Pagaidām nav līdzīgas! Min 5 sīp. – € 2,00

268 - FENNA - W. van Lierop &

Schoorl - 1994 - 12 cm € 0,40
Spicas formas ziedi no ārpuses

brūngani ar ļoti spilgtu, koši dzeltenu ziedlapu iekšpusi. Pamatnē tumšāks ēnojums ar gundegu dzeltenu
oreolu. Ziedlapiņu gali pilnīgi balti.
Fantastisks krāsu salikums! Dārzu sertifikāts 2010. gadā! (RHSAGM 2010) Min 5 sīp. – € 2,00

269 Lilac Wonder

270 Little Star

270 - LITTLE STAR - L.J.C.

Zn. B.V.- 2016 - 10 cm € 1,00
Fantastiski skaista, pilnīgi jauna,
spoža daudzziedu tulpīte ar vairākiem spilgti sarkaniem ziediem
katrā ziedkātā. Katrā ziedā ir daudzas ziedlapiņas, kas pa gabalu
rada daļēji pildīta zieda iespaidu.
Burvīga! Min 5 sīp. – € 5,00

269 - LILAC WONDER bakeri Visser Czn. - 1971 - 20 cm € 0,40
Skaisti, rožaini ceriņu krāsas ziedi
ar plašu, spoži dzeltenu centru.
Brīnišķīgs, patīkamu krāsu sakopojums! Četreiz godalgota! (TGAKAVB-1975, AM-KAVB-1976,
28

271 - LIZZY - W.van Lierop & Zn.
B.V. - 2016 - 20 cm
€ 0,60
Ekstravaganta, pilnīgi jauna šīs
grupas šķirne ar spilgti sarkaniem
zvaigžņveida ziediem, spožu,
melnu apļveida zīmējumu ziedu
pamatnē, sešstūrī izkārtotām
ziedlapiņām. Nedaudz atgādina
miniatūrus liliju ziedus. Šķirne ļoti
piemērota grupveida stādījumos
akmensdārzā. Apburoša mazulīte! Min 5 sīp. – € 3,00

272 - PERSIAN PEARL humilis

273 - TETE A TETE humilis -

- Visser Czn. - 1975 - 10 cm

€ 0,50
Ziedi ciklamenu violetā krāsā
ar zaļganām ārējām ziedlapiņām un ciklamenu rozā iekšpusi. Zieda centrs spoži dzeltens.
Patiesa „Persijas pērle”! Divas
augstākās godalgas! (TGA–
KAVB–1976, AM–KAVB–1978)
Sīpolu daudzums ierobežots!
Min 5 sīp. – € 2,50

C.A.J. van der Wereld - 2003 8–10 cm
€ 1,50
Pilnīgi apaļas formas, iespaidīgi pildīti ziedi, tumšā purpura sarkanā
krāsā ar nelielu violetu nokrāsu.
Daudz šauru, mazliet lāsumainu,
zaļu lapu. Veido vairākus ziedus no sīpola! Unikāls retums!
Aizvien vēl dārga, maz izplatīta
šķirne! Sīpolu daudzums ierobežots! Min 3 sīp. – € 4,50

274 - Tulipa tarda biflora - 1905

- 15 cm
€ 0,40
Vienlaicīgi uzzied vairāki zemei pieplakuši, koši dzelteni ziedi ar baltu
ziedlapiņu apmalīti. Sevišķi dekoratīva, vēlu ziedoša šķirne, piemērota arī uzziedināšanai podiņos.
Izcila akmensdārziem! Daudzkārt godalgota! (BC–RHS–1905,
AGM–RHS–1930, AM–KAVB–
1937, AM–KAVB–1970, AGM–
RHS 1993) Min 5 sīp. – € 2,00

275 - Tulipa turkestanica biflora

- 1877 - 20 cm
€ 0,40
No viena sīpoliņa veidojas vesela
buķete nelielu, tīri baltu ziedu
ar lielu, spilgti dzeltenu centru.
Ārējo ziedlapiņu ārpuse pelēcīgi violeta, pamatne oranži
dzeltena. Īpaši piemērota apstādījumiem un akmensdārziem!
Dārzu sertifikāts 1993. un 2008.
gadā! (AGM 1993, AGM 2008)
Min 5 sīp. – € 2,00
271 Lizzy

272 Persian Pearl

273 Tete a Tete

276 - Vairsīpoliņu MIX - 1kg


€ 3,00
Visdažādāko kolekcijā esošo
grupu un šķirņu (arī vairs piedāvājumā neesošo) vairsīpoliņu
sajaukums (300–500 gab.). Daļa
no šiem vairsīpoliņiem jau pirmajā gadā noteikti uzziedēs, bet
pēc gada tie jau veidos pieklājīgu,
skaistu, dažādu krāsu un formu
ziedu paklāju. Max 3 kg

274 Tulipa tarda

275 Tulipa turkestanica

276 Vairsīpoliņu MIX

NARCISSUS - narcises
Vienas no pirmajām pavasarī
ziedošām sīpolpuķēm ir narcises. Bezgala lielais šķirņu klāsts,
krāsu un nokrāsu bagātība, greznais ziedu veidojums, maigā
smarža, plašais pielietojums
dažādiem puķkopības mērķiem,
narcises ierindojis starp populārākajām puķu kultūrām visā
pasaulē. Pēdējos gados arī pie
mums ievērojami paplašinājušās platības, kurās audzējam šīs
sīpolpuķes. Redzami paplašinājies šķirņu sortiments un daudzpusīgāka kļuvusi to izmantošana.
Narcises sekmīgi var audzēt
praktiski jebkurā dārza augsnē,

tās kods, atbilstoši starptautiskajai klasifikācijai, tad tās reģistrētāja vai selekcionāra vārds,
pēc tam introdukcijas vai reģistrācijas gads, tad ziedēšanas
laiks VE- ļoti agra, E- agra, EMvidēji agra, M- vidēja, ML- vidēji
vēla, L- vēla, VL- ļoti vēla, visbeidzot augums centimetros.
Jāņem vērā, ka narcišu ziedēšanas laiks, ziedu krāsa un augums
var ļoti variēt atkarībā no agrotehnikas, mēslojuma, augsnes
sastāva, ziemas un pavasara
īpatnībām. Lūdzu, ievērojiet, ka
minimālais pasūtījums narcisēm ir 3 sīpoli no šķirnes!

tomēr vislabāk tās padodas
mālsmilts vai smilšmāla augsnē.
Narcises labi jūtas gan saulē, gan
pusēnā. Tās jāstāda septembrī,
oktobrī vismaz 15 cm dziļi (droši
var stādīt arī dziļāk). Parasti
sīpoli pilnībā iejūtas citos augšanas apstākļos apmēram pēc
gada. Norok sīpolus, kad lapas
sāk dzeltēt un noguļas. Narcises
vēlams pārstādīt reizi 3–5 gados.
Sīpoli jāžāvē un jāglabā labi vēdināmās telpās pie temperatūras
ne augstākas par +17ºC grādiem. Labākais un lētākais mēslojums – lapu koku pelni.
Aiz šķirnes nosaukuma norādīts

277 Arkle

1. grupa - TROMPETZIEDU narcises
277 - ARKLE - 1y-y - Helen K.
(Nell) Richardson - 1968-EM 70 cm
€ 0,65
Ziedi ļoti lieli, piesātināti dzeltenā krāsā. Apziednis plaši
atplests, nedaudz viļņots. Trompete cilindriska ar paplašinātu

278 - MARIEKE - 1y-gyy -

galu un skaisti gofrētu apmali.
Ļoti gari, stingri ziedkāti. Teicama
griezto ziedu šķirne! Godalgota 2001.gadā! (AGM–2001)
Min 3 sīp. – € 1,95

Konynenburg and Mark 1986-M - 65 cm
€ 0,70
Bagātīgi ziedoša šķirne ar milzīgiem, plaši atplestiem, zeltaini
dzelteniem ziediem. Trompete
vēl tumšāk dzeltena. Līdzinās
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278 Marieke

agrāk tik populārajai, izsmalcinātajai šķirnei „Unsurpassable”. Viegli uzziedināma, gari
ziedkāti. Godalgota! (Wister
2021!!!) Min 3 sīp. – € 2,10

281 - PINK PARASOL - 1w-p - J.
Gerritsen and Son - 1994-M 45 cm
€ 1,30
Satriecoši skaista ziedu šķirne
ar krēmīgi baltām ziedlapiņām
un pagarinātas formas aprikožu
rozā krāsas trompeti. Trompete ar
izteiktu, klasiski atlocītu, ļoti kruzuļotu apmalīti. Šķirnei patīkams,
maigs aromāts. Izcila griezto
ziedu šķirne! Tulkojumā ”Rozā
saulessargs”. Min 3 sīp. – € 3,90

Van Deursen - 1938-M - 50 cm

€ 0,75
Ļoti populāra un pieprasīta trompetu ziedu šķirne ar pienbaltiem
ziediem, varenu, garu, cilindriskas

280 - ORANGE SUNSET - 1w-yyo
- Karel J. van der Veek - 2013EM - 45 cm
€ 0,70

Lieliska, jauna šķirne ar skaistu
ziedu formu un sevišķi biezām ziedlapiņām. Apziednis
balts, noapaļots. Trompete taures veida tīrā apelsīnu oranžā
krāsā ar spilgti dzeltenu nokrāsu
pie pamatnes, paplašinātu
galu ar skaisti viļņotu, tumši
oranžu apmali. Ziedi saulē neizdeg. Patīkama, salda smarža!
Izstāžu un dārzu favorīte!
Min 3 sīp. – € 2,10

279 Mount Hood

280 Orange Sunset

281 Pink Parasol

282 Akita

283 Avalon

284 Aventura

285 Bella Vista

286 Berlin

279 - MOUNT HOOD - 1w-w - P.

formas trompeti, kas uz galu
paplašināta un skaisti krokota.
Daudzu augstāko godalgu
nominante! (AM Haarlem–1937,
PC–1946, AM(g)–1951, FCC(g)–
1955, AM(p)–1975, FCC(p)–
1977, AMG–1995) un Wister
2018!!! Min 3 sīp. – € 2,25

2. grupa - LIELVAINADZIŅA narcises
282 - AKITA - 2y-o - Karel J. van

der Veek - 2005-EM - 55 cm

€ 0,80
Apziednis ļoti liels, noapaļots,
spilgti dzeltenā krāsā. Vainadziņš
sekls, dziļi rievots, spilgtā apelsīnu oranžā krāsā, sevišķi gofrētu
apmali. Ziedi saulē neizdeg!
Šķirnei piešķirts Dārzu Sertifikāts – 2005! Min 3 sīp. – € 2,40

283 - AVALON - 2y-w - Mrs. H.K.

Richardson - 1977-M - 65 cm

€ 0,70
Izcilas kvalitātes, apaļas formas, ļoti biezas substances ziedi.
Uzziedot apziednis citronu dzeltens, vēlāk, tuvāk zieda pamatnei, tas pakāpeniski balo līdz kļūst
pilnīgi balts. Trompetes veida vainadziņš ātri kļūst gaišāks līdz
noziedot kļūst absolūti balts.
Neaprākstāmi skaista krāsu
spēle! Min 3 sīp. – € 2,10

284 - @ AVENTURA - 2y-yyo –
Testcentrum Lisse - 2018-M 45 cm
€ 0,70
Apziedņa ziedlapiņas spilgti dzeltenā krāsā, sakārtotas dubultā

287 - CHROMACOLOR - 2w-p -

trijstūrī. Trompetes veida, pagarinātas formas vainadziņš dzeltenīgi
oranžā krāsā, uz galu paplašināts.
Trompetes mala nedaudz atlocīta,
klasiski rievota, nedaudz tumšāki
oranža par pašu trompeti. Šķirne
ar raksturu! Min 3 sīp. – € 2,10

William G. Pannill - 1976-M 45 cm
€ 0,60
Tīri balts, plaši atvērts apziednis. Vainadziņš taures formā,
skaisti viļņots, oranži dzeltens.
Ziedēšanas gaitā vainadziņa
krāsa mainās līdz tumšam lašu
rozā tonim. Šķirnei aveņu aromāts! Godalgota! (AGM–2001,
Wister–2007)  Min 3 sīp. – € 1,80

285 - BELLA VISTA - 2w-yyo

- J.W.A. Lefeber - 1959-VE 45 cm
€ 0,60
Apziednis apaļš, nedaudz atliektām ziedlapiņām, sniegoti balts.
Vainadziņš divkārši pildīts, ļoti krokots, spilgtā oranži sarkanā krāsā
(vēsā pavasarī var būt tīri sarkans). Vainadziņš saulē neizdeg! Ļoti agrīna, perfekta ziedu
šķirne! Min 3 sīp. – € 1,80

287 Chromacolor

288 - COLOR RUN - 2y-o - Karel

286 - @ BERLIN - 2y-yyo - W.F.
Leenen - 1980 - ML-45 cm

€ 1,00
Vidēji liels, apaļas formas, spoži
dzeltenas krāsas apziednis. Vainadziņš diskveida, dubulti pildīts, spilgti dzeltens, stipri cirtains
ar platu apelsīnu oranžas krāsas, ļoti kruzuļotu malu. Unikāla! Min 3 sīp. – € 3,00
30

J. van der Veek - 2015-M 45 cm
€ 0,70
Neparastas, pārsteidzoši košas
krāsas ziedi. Apziednis zeltaini dzeltens ar nelielu, gandrīz
baltu, kontrastējošu gredzenveidīgu zīmējumu tuvāk zieda
centram. Ļoti liels, skaists trompetes formas, paplašināts vainadziņš, dzīvīgā aprikožu rozā
krāsā ar ļoti gofrētu tompetes maliņu. Patiess smaragds
dārzā! Min 3 sīp. – € 2,10

288 Color Run

289 - CORAL CROWN - 2y-o W.F. Leenen and Sons - 2005-M
- 45 cm
€ 0,90

Ļoti īpaša, neticami skaista ziedu
šķirne ar klasiski noapaļotām,
nedaudz rievotām, koši dzeltenām

289 Coral Crown

290 Daydream

ziedlapiņām. Sevišķu akcentu šai
šķirnei piedod ekstravagantais, ļoti
kruzuļotais, dubulti pildītais, piesātinātās oranžās krāsas kausveida
vainadziņš. Šarms un elegance!
Min 3 sīp. – € 2,70

293 - OVER EASY - 2w-p - Jan
S. Pennings - 2012-M - 50 cm

€ 0,75
Holandē izveidota šķirne ar sniegoti baltu apziedni, nedaudz
atlocītām ziedlapiņām. Spēcīgi
krokotu, piltuves formas, dzeltenīgi rozā krāsas vainadziņu, sarkanīgi oranžu joslu pie tā apmales.
Smaržīga! Saulē ziedi nezaudē
krāsu! Min 3 sīp. – € 2,25

290 - DAYDREAM - 2y-w - Grant

E. Mitsch -1960-ML - 45 cm

€ 0,50
Apziednis un vainadziņš viendabīgi gaiši zaļā krāsā ar tipisku,
izteiktu krēmīgi baltu aploci zieda
centrā. Vainadziņš cilindrisks, rievots ar paplašinātu galu. Ziedot
tas kļūst krēmīgi balts. Šķirnei
neskaitāmas godalgas! (PC–
1962, AM–1963, GV–RHS–1963,
FCC–1966, GE–RHS–1966,
AGM–1995) Min 3 sīp. – € 1,50

291 - MISTY GLEN - 2w-gww Frederick E. Board - 1976-M 50 cm
€ 0,70
Skaista šķirne ar noapaļotas formas, vidēji lielu, nedaudz viļņotu,
pienbaltas krāsas apziedni. Vainadziņš kausveida, nedaudz
krokots, krēmīgi balts. Šķirne
vairākkārt augsti novērtēta!
(AM(e)–1982, AGM–1995, Wister–2010!) Min 3 sīp. – € 2,10
292 - MODERN ART - 2y-o - W.
F. Leenen - 1973-ML - 50 cm

€ 1,00
Apziednis ar platām, skaisti
noapaļotām, gaiši dzeltenām,
nedaudz atliektām ziedlapām. Vainadziņš koši oranžs, ļoti sabiezināts, daudziem krokojumiem un
šķēlumiem. Saulē izturīga, ārkārtīgi neparasta, vēlīna šķirne!
Min 3 sīp. – € 3,00

296 Roulette

294 - PINK CHARM - 2w-wwp -

P. de Jager and Sons - 2004-M
- 50 cm
€ 0,60
Pievilcīgas formas ziedi ar sniegoti baltas krāsas apziedni. Vainadziņš pie pamatnes maigi rozā,
apmalē kontrastaina, skaisti viļņota, plata josla iekrāsota izteiktā
lašrozā krāsā. Teicama griezto
ziedu šķirne! Dārzu sertifikāts – 2010! un Wister 2017!!
(American Daffodil Society 2017)
Min 3 sīp. – € 1,80

291 Misty Glen

292 Modern Art

293 Over E asy

294 Pink Charm

tīri sarkanīgi oranžu maliņu. Ļoti
populāra ziedu šķirne! Daudzu izstāžu čempione! Godalgota! (AM Haarlem 1959)
Min 3 sīp. – € 1,80

veselīga, labi augoša šķirne!
Min 3 sīp. – € 1,80

297 - @ SANDOKAN - 2y-ypp -

Karel J. van der Veek - 2020-M
- 50 cm
€ 0,80
Šī ir visjaunākā šķirne šajā grupā
un visā kolekcijā. Apziednis iekrāsots zaļgani dzeltenā krāsā ar
olveida formas ziedlapiņām, kuras
skaisti sakārtotas dubultā trijstūrī.
Šaurs, piltuves veida vainadziņš ar
maigi rozā nokrāsu, plaši rievotu
apmalīti. Ļoti smaržīga ziedu
šķirne! Min 3 sīp. – € 2,40

295 - PRECOCIOUS - 2w-p -

Grant E. Mitsch - 1976-ML 70 cm
€ 0,70
Ļoti liels, noapaļots apziednis tīrā,
sniegoti baltā krāsā. Biezs kausveida vainadziņš, intensīvi krokots,
lašrozā krāsā, viļņotu apmali. Vainadziņa krāsa ar katru dienu
top intensīvāka. Perfekta ziedu
šķirne! Godalgota! (AGM–2001)
Min 3 sīp. – € 2,10

299 - VEGA - 2y-o - W.F. Leenen
- 2006-M - 45 cm
€ 0,80
Apziednis piesātinātā tumši dzeltenā krāsā, ieapaļas formas,
skaisti krokotām, noapaļotām
ziedlapiņām. Vainadziņš dubulti
pildīts, nedaudz paplašināts, ar
sevišķi izteiktu, klasisku gofrējumu, tumši oranži sarkans. Spožākā zvaigzne Liras zvaigznājā!
Min 3 sīp. – € 2,40

G.A.Uit den Boogaard - 1959-M
- 50 cm
€ 0,60
Apziednis mirdzoši balts. Vainadziņš kausveida, plakans, dzeltenā krāsā ar ļoti gofrētu, šauru,

298 - SUADA - 2y-yyo - P. L.
A. Pouw & Sons - 1980-EM 50 cm
€ 0,60
Iespaidīga izmēra ziedi ar tik
pat iespaidīgu trompetes veida
ziedkausu. Apziednis dzidrā
dzeltenā krāsā, trompete pagarināta ar daļēju pildījumu, spilgti
oranžā krāsā, platu, spēcīgi krokotu apmali. Sevišķi

295 Precocious

297 Sandokan

298 Suada

299 Vega

296 - ROULETTE - 2w-yyo -
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3. grupa - ĪSVAINADZIŅA narcises
300 - EDNA EARL - 3w-oor -

G.A. Uit den Boogaard - 1950-L
- 65 cm
€ 0,90
Sena, klasiska, ļoti smaržīga
šķirne, kas pēc ziedu izskata vairāk atgādina dzejnieku narcises.
Lieli sniegoti balti ziedi, savstarpēji
pārklātām ziedlapiņām ar mazu
apelsīnu oranžu, kruzuļainu kausveida vainadziņu, sarkanu apmalīti
un zaļganu zieda centru. Ļoti pieprasīta! Min 3 sīp. – € 2,70

301 - FALMOUTH BAY - 3w-gww

- Ron A. Scamp - 2001-M 65 cm
€ 0,90
Brīnišķīga, ilgstoši ziedoša šķirne
ar ļoti biezām ziedlapiņām, lieliem,
perfekti noapaļotiem ziediem,
kristāliski baltu apziedni un tik
pat baltu, mazu diskveida vainadziņu ar klasisku kruzuļojumu un
nelieliem iešķēlumiem tajā. Šķirnei patiesu burvību piedot smaragda zaļā acs zieda centrā. Ilgstoši
ziedoša! Min 3 sīp. – € 2,70

302 - @ MERLIN - 3w-yyr J.Lionel Richardson - 1956-L 50 cm
€ 1,10
Klasiska, smaržīga ziedu šķirne, kas
pēc ziedu izskata un formas līdzinās
dzejnieku narcisēm. Vidēji lieli, sniegoti balti ziedi ar skaisti, savstarpēji pārklātām apziedņa ziedlapiņām.
Mazs, spilgti dzeltens, dziļi šķelts
kausveida vainadziņš ar kruzuļainu
sarkanu apmalīti. Šī šķirne būs ļoti
piemērota stādījumos dārzā zem
vai ap kokiem. Daudzkārt godalgota! (AM(e) 1962, AM(g) 1970,
FCC(g) 1976, AGM 1993, Wister
2007) Klasika! Min 3 sīp. – € 3,30

303 - PHEASANT’S EYE
(poeticus var. recurvus) -

305 - @ WOODLAND STAR -

3w-r - Tom Bloomer - 1962-M 50 cm
€ 0,50
Sniegoti baltas, perfekti noapaļotas, ļoti gludas, sevišķi
biezas, skaistas tekstūras ziedlapiņas. Vainadziņš sekls, šaurs,
nedaudz paplašināts kontrastējošā ķieģeļu sarkanā krāsā
ar delikāti krokotu vēl tumšāku
apmalīti un zaļganu actiņu. Vidēji
vēlīna, ilgstoši ziedoša šķirne!
Min 3 sīp. – € 1,50

300 Edna E arl

304 - @ PRINCESS ZAIDE 3w-gww - Mrs. J. Abel Smith 1986-ML - 70 cm
€ 1,20
Ļoti elegant šķirne ar noapaļotām,
nedaudz sagrieztām, mazliet viļņotām ziedlapiņām. Kronītis bļodas formas, sekls, stipri krokots,
delikāti iešķelts, gaiši zaļgani baltā
krāsā ar tumši zaļu actiņu centrā.
Gara auguma, ļoti vēlīna, unikāla, ilgstoši ziedoša šķirne!
Min 3 sīp. – € 3,60

301 Falmouth Bay

302 Merlin

303 Pheasant’s Eye

304 Princess Z aide

305 Woodland Star

306 Acropolis

307 Art Design

308 Bridal Crown

309 Candy Princess

13 Species, Wild Variants

€ 0,50
Ziedi sniegoti balti ar skaisti atlocītām, nedaudz viļņotām ziedlapiņām. Vainadziņš, ļoti sekls,
paplašināts, vidū dzeltens ar ļoti
kontrastējošu, smalki robotu,
spilgti sarkanu rantīti. Tulkojumā nozīmē: „Vanaga acs”.
Ziedi smaržīgi! Ļoti pieprasīta
vēlo ziedu šķirne! Godalgota!
(AGM–1993) un Wister 2014!!
Min 3 sīp. – € 1,50

4. grupa - PILDĪTĀS narcises
306 - ACROPOLIS - 4w-o - J.
Lionel Richardson - 1955-L 70 cm
€ 0,60
Izcila, līdz šim nepārspēta ziedu
šķirne ar pildītiem, perfekti spožiem, sniegoti baltiem ziediem,
sarkaniem ieslēgumiem tajos.
Ļoti vēlīna, teicama griezto ziedu
šķirne. Sevišķi gari, noturīgi
ziedkāti! Septiņkārt godalgota!!!
(PC–1955,
GE–RHS–1959,
FCC–1959, GV–BC–1960, AM
Haarlem–1960, GE–BC–1961,
FCC–1961) Min 3 sīp. – € 1,80
307 - ART DESIGN - 4y-y - John

de Winter - 2010-M - 40 cm

€ 0,90
Nedaudz uz augšu vērsti lieli
ziedi, zaļgani dzeltenā krāsā ar
gaiši dzeltenām svītrām. Ziedlapas ļoti biezas, izkārtotas divās
plaknēs, ārējās skaisti atliektas. Vainadziņš koši dzeltens, viļņots, stipri kruzuļots, centrā izteikti

pildīts ar gaišāku apmalīti. Jauna
tipa, sevišķi smaržīga šķirne!
Min 3 sīp. – € 2,70

308 - BRIDAL CROWN - 4w-o

- J.Schoorl - 1949-M - 40 cm

€ 0,50
Līdz šim nepārspēta šķirne ar
daudziem sniegoti baltiem, izcili
perfektas formas, vairākiem pildītiem ziediem katrā ziedkātā. Zieda
centrā nedaudzas oranžas krāsas
ziedlapiņas. Ziediem tīkams aromāts! Trīsreiz godalgota! (AM
Haarlem–1949, AM–1985, AGM–
2003) Min 3 sīp. – € 1,50

309 - CANDY PRINCESS - 4w-p N. Pijnacker and Son- 2011-M 45 cm
€ 0,60
Nevainojama, veselīga, stabila
ziedētāja šķirne ar dzirkstoši baltu
apziedni, akcentētu, spēcīgi krokotu, ļoti pildītu kausu. Starp
aprikožu rozā krāsas ziedlapiņu
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segmentiem plati, skaisti ielocīti,
dzeltenīgi rozā krāsas ziedlapiņu
ieslēgumi. Ziediem salds aromāts! Nepārspējama „Saldā
princese”! Min 3 sīp. – € 1,80

310 - DELNASHAUGH - 4w-p -

John S.B. Lea - 1978-L - 50 cm

€ 0,60
Izcila lielziedu pildītā narcise.
Apziednis balts ar košiem aprikožu
rozā kruzuļotiem ieslēgumiem
zieda centrā. Rozā tonis saglabājas līdz ziedēšanas beigām.
Vēlīna, ilgstoši ziedoša šķirne. Ļoti
krāšņa! Godalgota! (HC(g)–1990)
Min 3 sīp. – € 1,80

310 Delnashaugh

311 Full House

316 - OBDAM - 4w-w - Murray
Evans - 1975-M - 65 cm€ 0,75
Apziedņa lapas tīri baltas, ārējā
gredzena ziedlapām mēdz būt
zaļganas muguriņas. Vainadziņa
segmenti dzeltenīgi, vēlāk tie
kļūst tīri balti. Pildījums noturīgs
visu ziedēšanas laiku. Gari, noturīgi ziedkāti. Patīkami smaržīga!
Min 3 sīp. – € 2,25

311 - FULL HOUSE - 4y-y -

P.Q.M. Pennings - 1997-M 50 cm
€ 0,50
Krēmīgi baltas krāsas apziednis ar
ļoti lielu, plašu, viendabīgu, spēcīgi pildītu zieda centru, tīrā prīmulu dzeltenā krāsā, nedaudziem
baltiem īsāku ziedlapiņu ieslēgumiem zieda centrā. Pasaulslavenās šķirnes „Ice King” sports!
Min 3 sīp. – € 1,50

312 Gay Kybo

313 Golden Ducat

312 - GAY KYBO - 4y-o - Helen

K. (Nell) Richardson - 1980-M 50 cm
€ 1,10
Unikāli skaista šķirne ar perfekti
veidotiem, izteiktiem rozes formas
dubulti pildītiem ziediem. Ziedi
maigā krēmīgi baltā krāsā ar vairākos slāņos sakārtotām ziedlapiņām, raksturīgiem oranžas krāsas
ieslēgumiem tuvāk zieda centram. Šķirne nosaukta par godu
veiksmīgam īru sacīkšu zirgam.
Patiesa roze pavasarī! Šķirne
vairākkārt godalgota! (AM(e)–
1987, FCC(e)–1992, AGM–1995
Min 3 sīp. – € 3,30

314 - HEAMOOR - 4y-y - Ron
A. Scamp - 1996-M - 45 cm

€ 0,70
Perfektas, apaļas formas ziedi ar
trijos slāņos sakārtotām olu dzeltenām ziedlapiņām, kuras uz zieda
centru kļūst pakāpeniski īsākas,
stipri krokotas. Starp vidējām
ziedlapiņām starpslāņu ieslēgumi
tumšākā zeltaini dzeltenā krāsā.
Unikāla šķirne! Divas augstākās
godalgas!( PC–2001, AGM–2004)
Min 3 sīp. – € 2,10

317 - ORANGE JUICE - 4y-o Karel J. van der Veek - 2018-M
- 45 cm
€ 0,80
Pilnīgi jauns, satriecošs papildinājums jau esošajām šķirnēm
dārzā. Apziednis spilgti dzeltens
ar oranžu, unikālu apļa veida ziedlapiņu sagrupējumu zieda centrā.
Viegli audzējama, jauna izstāžu
favorīte. Patīkama, salda smarža!
Min 3 sīp. – € 2,40
318 - SALOU - 4w-y - Rosewarne

314 Heamoor

315 Manly

313 - GOLDEN DUCAT - 4y-y -

Speelman & Sons - 1946-EM 50 cm
€ 0,70
Apziedņa ziedlapiņas kā no vaska
veidotas, sakārtotas vairākos, spirāles veida vijumos, spilgti dzeltenā
krāsā, tuvāk zieda centram ziedlapiņas īsākas. Ziedi lieli, teicami pildīti,
garos ziedkātos. Šķirnei deviņas
godalgas! (AM Haarlem–1946,
GV-BC-1946, GV-RHS-1950,
GE-BC-1950, AM-1950, FCC
Haarlem-1950, GE-RHS-1952,
FCC-1952, AM-1978) Super!
Min 3 sīp. – € 2,10

315 - MANLY - 4y-o - J.Lionel
Richardson - 1972-M - 65 cm

€ 0,90
Šī šķirne veido sevišķi lielus ziedus, kas atgādina milzīgas ūdensrozes. Krēmīgi dzeltenas krāsas
apziedņa lapas sakārtotas vairākos slāņos. Ziedlapas labi pārsedzas un, jo tuvāk zieda centram, jo
tās ir stāvākas un intensīvāk oranžas. Ziedlapiņas izvietotas proporcionāli starp apziedņa lapām.
Četrreiz godalgota šķirne! (GV–
BC–1974, AM–1986, AGM–2002,
AMM–2002) Min 3 sīp. – € 2,70

E.H.S. - 2017-M - 45 cm € 0,75
Ļoti jauna, patiesi skaista pildīto
ziedu šķirne ar noapaļotām, vairākos slāņos sakārtotām pienbaltām
ziedlapiņām. Vainadziņa ziedlapiņas spilgti dzeltenas, viļņotas, uz
pusi īsākas par ārējam. Ilgstoši ziedoša šķirne gan dārzā gan vāzē.
Ziediem salds aromāts! Lieliski
grieztie ziedi! Min 3 sīp. – € 2,25

319 - SIR WINSTON CHURCHILL

316 Obdam

317 Orange Juice

318 Salou

319 Sir Winston Churchill
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- 4w-o - Unknown - 1966-M 60 cm
€ 0,60
Unikāla, vidēji lielu ziedu šķirne ar
vairākiem ziediem katrā ziedkātā.
Apziedņa ziedlapiņas noapaļotas, sakārtotas vairākos slāņos
ar oranžas krāsas ieslēgumiem,
dekoratīvi savērptas. Ziediem
patīkams, spēcīgs aromāts!
Daudzkārt godalgota!( TGA
Haarlem–1966, AM(g)–1988,
AGM–1998) un Wister 2020!!!
Min 3 sīp. – € 1,80

320 - @ SUADA DOUBLE 4y-o P.Pennings - 2021-LM - 45 cm

€ 1,70
Pilnīgi jauna, sevišķi unikāla,
super pildīto ziedu šķirne ar piesātināti dzeltenas un spilgti oranžas krāsas ziedlapiņām, kur gan
dzeltenas gan oranžas krāsas
ziedlapiņas pamīšus sakārtotas
vairākos slāņos. Šis zieds rada

iespaidu, ka vienā ziedā ir ietverti
vairāki ziedi. Vispieprasītākā
griezto ziedu šķirne kolekcijā!
Min 3 sīp. – € 5,10

321 - TAHITI - 4y-o - J. Lionel
Richardson - 1956 - 50 cm

€ 0,55
Viena no skaistākajām un izcilākajām, šī krāsojuma tipa, pildītajām šķirnēm ar lieliem, tumši
dzelteniem ziediem un koši sarkaniem ieslēgumiem. Ļoti pieprasīta
griezto ziedu šķirne. Smaržīga!
Seškārt godalgota! (PC–RHS–
1956, FCC–1961, FCC Haarlem–1961, AM Haarlem–1961,
AGM–1995,
Wister–2003)
Min 3 sīp. – € 1,65

savai pavasara dobei, tad,
lūk, šeit tā ir! Jauna, miniatūra
auguma šķirne ar pārsteidzoši
spilgtiem, it kā izpūrušiem,
dubulti pildītiem, zeltaini dzeltenas krāsas ziediem. Nekļūdīga
izvēle! Min 3 sīp. – € 2,10

lem–1944, AM Haarlem–1953,
HC–RHS–1956, AM–RHS–1958,
FCC–RHS–1968, AM–RHS–1975,
AGM–1993) Min 3 sīp. – € 1,80

320 Suada Double

322 - TETE BOUCLE - 4y-y - Jan
de Winter - 2008-EM - 30 cm

€ 0,70
Ja Jūs meklējat ko neparastu

de Graaff-Gerharda - 1949-ML 65 cm
€ 0,60
Skaista, perfektas formas, pildīto
ziedu narcise ar pamīšus izvietotām baltām un maigi krēmīgi dzeltenām ziedlapiņām. Gari ziedkāti,
teicami grieztie ziedi. Ļoti smaržīga! Viena no visvairāk godalgotām šķirnēm kolekcijā!
(AM Haarlem–1939, FCC Haar-

324 - YELLOW CHEERFULNESS 4y-y - Eggink Bros. - 1937-L 40 cm
€ 0,50
Pievilcīga, ļoti vēlu ziedoša šķirne
ar vairākiem ļoti smaržīgiem, krēmīgi dzelteniem ziediem ziedkātā.
Ziedlapiņas nedaudz viļņotas,
zieda centrā tās sakrustotas,
spilgti dzeltenā krāsā ar oranži
dzelteniem ieslēgumiem. Ziedi ļoti
smaržīgi! Daudzreiz godalgota!
(AM Haarlem 1937, FCC Haarlem
1942, AM(e) 1946, AM(p) 1976,
AMG 1995) Min 3 sīp. – € 1,50

321 Tahiti

322 Tete Boucle

323 White Lion

324 Yellow Cheerfulness

323 - @ WHITE LION - 4w-wyy -

5. grupa - TRIANDRU narcises
325 - PETREL - 5w-w - Grant E.
Mitsch - 1970-L - 35 cm€ 1,00
Daudzi ziloņkaula balti ziedi katrā

ziedkātā. Ziedlapiņas nedaudz
atliektas, paīsa, mazliet viļņota,
tādas pašas krāsas, zvana formas

trompete. Tulkojumā nozīmē ‘Vētrasputns’. Ziediem piemīt spēcīgs aromāts! Min 3 sīp. – € 3,00

325 Petrel

326 Jetfire

327 Sugar Dipped

328 Baby Boomer

6. grupa - CIKLAMENU narcises
326 - @ JETFIRE - 6y-o - Grant

E. Mitsch - 1966-E - 30 cm

€ 0,50
Ļoti agrīna, efektīva, maza auguma
šķirnīte ar nedaudz atlocītām, zeltaini dzeltenām ziedlapiņām,
spilgtu, apelsīnu oranžu, atturīgi

327 - SUGAR DIPPED - 6w-y -

gofrētu, cilindrisku vainadziņu.
Īpaši efektīva grupveida stādījumos zālienā. Nedaudz smaržīga.
Patiesa krāsu eksplozija dārzā
pavasarī! Godalgota! (AM(e)–
1987, HC(g)–1990, AGM–1995
Min 3 sīp. – € 1,50

Testcentrum Lisse - 2016-EM 40 cm
€ 0,90
Jauna, patiesi fantastiska šķirne
ar perfekti apaļas formas ziediem,
ļoti biezām, spoži baltām ziedlapiņām. Zeltaini dzeltenas krāsas

pagarināta trompete, uz galu plaši
atlocīta ar izteikti viļņotu apmali
un baltumiņiem pašā apmalē.
Teicami aug arī daļēji noēnotās
vietās dārzā. Ziediem salds aromāts! Īpaši skaisti griezto ziedu
pušķi! Min 3 sīp. – € 2,70

7. grupa - ŽONKĪLU NARCISES
328 - @ BABY BOOMER - 7y-y
- Brent and Becky Heath 2008-M - 25 cm
€ 0,60
Ilgstoši ziedoša, ideāla, miniatūra

auguma šķirne ar daudziem krāšņiem, dzelteniem ziediem ziedkātā. Gluds, sekls, oranži dzeltens
kausveida vainadziņš. Šķirne

sparīga audzēja. Izsmalcināta,
jauka, delikāta, salda smarža!
Min 3 sīp. – € 1,80
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329 - @ COSMOPOLITAN 7w-yyp – Testcentrum Lisse 2016-M - 50 cm
€ 0,70
Katrā ziedkātā vienlaicīgi a
tvērti

3–4 ziedi ar sniegoti baltām,
nedaudz viļņainām un nedaudz
izliektām ziedlapiņām. Vainadziņš
piltuves formas, rievots, gaiši oranži dzeltenā krāsā ar platu oranži rozā
joslu apmalē. Ziediem patīkams,
salds aromāts! Min 3 sīp. – € 2,10

iekrāso. Veido vairākus ziedus ziedkātā. Neaprakstāms skaistums!
Bagātīga, ilgstoša ziedēšana,
lielisks aromāts! Godalgota!
(Wister–2015) Min 3 sīp. – € 1,65

331 - QUAIL - 7y-y - Grant E.Mitsch

- Brent C. Heath - 2014-M 40 cm
€ 0,55
Sniegoti baltais apziednis teicami kontrastē ar pagarināto, zeltaini dzelteno trompeti. Trompetes
dzeltenais tonis it kā atbalsojas arī
ziedlapiņās pie to pamatnes un tās

- 1974-M - 50 cm
€ 0,60
Katrā ziedkātā vairāki skaistas
formas, zeltaini dzeltenas krāsas
ziedi. Piltuves formas, pagarināts,
mazliet viļņots vainadziņš nedaudz
tumšākā dzeltenā tonī. Ziediem
patīkams aromāts! Godalgota!
(AGM–1998,
Wister–2007)
Min 3 sīp. – € 1,80

329 Cosmopolitan

330 Golden Echo

331 Quail

332 Actaea

333 Geranium

334 Martinette

Uz viena ziedkāta vairāki patīkami aromātiski ziedi. Ziedlapiņas
nedaudz atliektas, spoži baltas. Vainadziņš sekls, kausveida,
spilgti apelsīnu oranžs, nedaudz
kruzuļains. Daudzkārt godalgota!
(AM Haarlem–1931, FCC(g)–
1952, AM(p)–1975, FCC(p)–
1977, AGM–1995 un Wister
2016!!) Sinonīms: ‘Advance’.
Min 3 sīp. – € 2,10

334 - MARTINETTE - 8y-o - Harry
I. Tuggle Jr. - 1985-E - 45 cm

€ 0,45
Katrā ziedkātā vairāki, nelieli ziedi.
Ziedlapiņas plaši izvērstas, noapaļotas, citronu dzeltenas ar nelielu
oranžu nokrāsu pamatnē. Vainadziņš piltuves veida, paplašināts, viļņots, spilgti oranžā krāsā.
Ziediem brīnišķīgs aromāts!
Min 3 sīp. – € 1,35

330 - GOLDEN ECHO - 7w-y

8. grupa - TACĒTU narcises
332 - @ ACTAEA - 9w-yyr -

G. Lubbe and Son - 1919-L 70 cm
€ 1,00
Apziednis spoži balts ar vaskotu
mirdzumu, nedaudz atliektām
ziedlapiņām. Vainadziņš maigi
dzeltens, ļoti sekls, cieši pieguļošs apziednim ar zaļu actiņu vidū,
šauru, spožu sarkanu apmalīti.
Ziedi ļoti smaržīgi! Šķirnei vienpadsmit augstākās godalgas!!!

(AM
Haarlem–1919,
GV–
BC–1919, FCC Haarlem–1923,
GE–BC–1923,
HC(g)–1947,
AM(g)–1950, GV–RHS–1950,
FCC(g)–1968, AGM–1993) Jubilejas Dārzu Sertifikāts 2010!
Wister 2012!! Min 3 sīp. – € 3,00

333 - GERANIUM - 8w-o -

J.B.van der Schoot - 1930-ML 50 cm
€ 0,70

11a. grupa - ŠĶELTVAINADZIŅA narcises
335 - @ CONGRESS - 11y-o – J.
Gerritsen and Son - 1976-ML 45 cm
€ 0,70
Brīnišķīga šķeltvainadziņa šķirne
ar stingriem, gariem ziedkātiem,
spilgti dzeltenām apziedņa ziedlapiņām un apelsīnu oranžu,
saplacinātu, dziļi šķeltu vainadziņu. Vainadziņš izteikti kruzuļots. Apelsīnu oranžais vainadziņš
piešķir atsvaidzinošu krāsu citrondzeltenajam
ziedlapiņu
fonam. Neticams skaistums!
Min 3 sīp. – € 2,10

337 - EDINBURGH - 11w-p P.Q.M. Pennings - 2007-M 45 cm
€ 0,75
Grūti aprakstāmas krāsas, bezgala skaistas formas ziedi! Sniegoti balts apziednis ar maigas rozā
krāsas plakanu, pieguļošu, sevišķi
graciozi viļņotu, kruzuļotu, lielu vainadziņu, apmalēs tumšākā rozā
tonī. Patiesi varena, smaržīga,

skaistule! Dārzu godalga jau
pirms reģistrācijas! (Trial Garden
Award 2006) Min 3 sīp. – € 2,25
11w-p - Grant E. Mitsch- 1997LM - 45 cm
€ 0,70
Burvīga šķirne ar lieliem ziediem,
sniegoti baltām ziedlapiņām un
izteikti aprikožu rozā vainadziņu.

335 Congress

336 Cupfighter

337 Edinburg

338 Hungarian Rhapsody

338 - HUNGARIAN RHAPSODY -

336 - CUPFIGHTER - 11y-y -

Karel J. van der Veek - 2018EM - 50 cm
€ 1,00
Pavisam jauna ļoti smaržīga,
agrīna šķeltvainadziņa ziedu šķirne
ar spilgtiem olu dzelteniem ziediem. Vainadziņš apziedņa lielumā
sakārtots divos līmeņos, ļoti spurains, dziļi šķelts, daivots. Ekstra
klases šķirne! Min 3 sīp. – € 3,00
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Vainadziņš dziļi šķelts, sevišķi
kruzuļots. Ziedēšanas gaitā vainadziņa krāsa var nedaudz mainīties uz maigu apelsīnu nokrāsu.
Teicami augoša šķirne. Godalgota 2014. gadā!! (AGM–
2014) Min 3 sīp. – € 2,10

339 - SHRIKE - 11w-p - Grant
E. Mitsch - 1984-ML - 45 cm

€ 0,90
Apziedņa lapiņas tīri baltas līdz
pusei savstarpēji pārklātas, iekšējās nedaudz sagrieztas. Vainadziņš oranži rozā krāsā, dalīts
sešos segmentos, līdz pamatnei šķelts, stūrainām, spēcīgi kro-

kotām daivām ar sašaurinājumu
pamatnē. Pievilcīga, pieprasīta šķirne! Viena no skaistākām
kolekcijā! Godalgota! (AGM–
2003) Min 3 sīp. – € 2,70

340 - @ SNOW DISC - 11w-w Karel J. van der Veek - 2017-M
- 40 cm
€ 0,80
Pavisam jauna lielziedu šķirne šajā
grupā. Apziedņa lapiņas sniegoti
baltas, nedaudz ielocītas. Vainadziņš tīri balts, ļoti kruzuļots, dziļi
šķelts, itkā pildīts. Ļoti smaržīga!
Viena no skaistākajām baltziedu šķirnēm šķeltvainadziņu
grupā! Min 3 sīp. – € 2,40

339 Shrike

340 Snow Disc

341 Delta

342 Dolly Mollinger

seši, ļoti viļņoti, kruzuļoti segmenti ar apelsīnu oranžām
garenvirziena joslām, baltām

to maliņām. Aizvien vēl ļoti
populāra ziedu šķirne!
Min 3 sīp. – € 1,80

11b. grupa - TAURIŅZIEDU
narcises
341 - DELTA - 11w-o/yw - W.F.
Leenen - 1983-M - 50 cm

€ 0,60
Lieli tauriņziedu formas ziedi,
sniegoti baltā krāsā ar dzelteniem, zvaigžņu staru veida ieslēgumiem (spārniem), staru vidū
izplūstošas, dzelteni oranžas krāsas segmenti. Manuprāt viena

no labākajām tauriņziedu grupas šķirnēm! Min 3 sīp. – € 1,80

342 - DOLLY MOLLINGER - 11w-

o/w - J.W.A. Lefeber - 1958-M 40 cm
€ 0,60
Plaši atplests apziednis baltā
krāsā ar uz pusi īsākām iekšējām ziedlapiņām. Vidusdaļā

HYACINTHUS - hiacintes

P

RASA LABI DRENĒTAS, BAGĀTĪGI IELABOTAS AUGSNES, KURĀS NETRŪKST KALCIJA. TEICAMU ZIEDĒŠANU PANĀK AR
SĪPOLU KARSĒŠANU, KAS APTUR UN PILNĪGI IZNĪCINA ARĪ DZELTENO PUVI. PĒC NOVĀKŠANAS UN APŽĀVĒŠANAS,
INTENSĪVI VĒDINOT, SĪPOLI 4 NEDĒĻAS JĀGLABĀ 30ºC TEMPERATŪRĀ. VAI ARĪ JĀSTĀDA TĀDĀ VIETĀ, KUR VASARĀ
IR PIESAULE UN NAV MITRS, TAD HIACINTES BAGĀTĪGI ZIEDĒS VAIRĀKUS GADUS NO VIETAS, PAT NEIZRAKTAS UN
NEPĀRSTĀDĪTAS. LŪDZU, IEVĒROJIET, KA VAIRUMAM ŠĶIRŅU MINIMĀLAIS PASŪTĪJUMS IR 3 SĪPOLI NO ŠĶIRNES!

343 Aiolos

344 Anna Liza

345 Anna Marie

343 - AIOLOS - I.V.T. - 1985 -

nedaudz tumšāku purpura liesmu
ziedu vidusdaļā. Kompaktas ziedkopas. Agrīna, zied 2– 3 nedēļas.
Fascinējoša! Min 3 sīp. – € 3,00

346 - APRICOT PASSION -

20–30 cm
€ 1,00
Ziloņkaula balti zvaigžņveida
ziedi ar neuzkrītošu krēmkrāsas
nokrāsu. Ziedēšanas gaitā ziedi
top spoži balti. Šķirne veido varenas, kompaktas ziedu vāles. Zied
2–3 nedēļas! Brīnišķīga, smaržīga balto ziedu komercšķirne!
Min 3 sīp. – € 3,00

344 - ANNA LIZA - Verduyn
& Ten Hagen - 1972 - 25 cm

€ 1,00
Ziedi gaiši sārti ar lillā nokrāsu,

346 Apricot Passion

A.P. Steenvoorden - 2002 25–30 cm
€ 1,00
Ziedi sakārtoti kompaktās ziedkopās dzidrā aprikozu rozā krāsā,
rīklītē piesātinātā rozā nokrāsā.
Uz ziedlapiņu galiem krāsa mainās līdz oranžam tonim. Ļoti
smaržīga, pieprasīta šķirne!
Min 3 sīp. – € 3,00

345 - @ ANNA MARIE - N.C
Berbee - 1949 - 25 cm € 1,00
Jauka, ļoti agrīna, pārsteidzoši
skaista, pasteļrozā ziedu krāsas
šķirne ar ļoti smaržīgiem zvanveida ziediem. Šķirne veido varenas, kompaktas ziedvārpas. Zied
2– 3 nedēļas. Godalgota! (AGM–
RHS 1993) Teicama grupu stādījumos! Min 3 sīp. – € 3,00

347 - AQUA - Markglory C.V. 2005 - 25 cm
€ 1,00
Jauna, maģiska šķirne ar kompaktām, labi sabalansētām
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347 Aqua

ziedkopām un debessziliem
zvaigžņveida ziediem, ledus zilām
ziedu apmalītēm. Ziediem patīkams, salds aromāts, kas piepildīs visu dārzu. Satriecoši efektīva,
ja stāda grupās miksējot ar pundurnarcišu vai krokusu šķirnēm.
Sīpolu daudzums ierobežots!
Min 3 sīp. – € 3,00

348 - ATLANTIC - Jac. Prins &

Zn. - 1986 - 25 cm
€ 1,00
Viegli audzējama, skaista šķirne ar
vidēji zilas līdz tumši zilas krāsas
ziediem, tumšāku purpura violetas krāsas ziedu vidusdaļu. Stādījumos teicami saderas kopā
ar praktiski jebkuras ziedu krāsas tulpēm. Patīkami smaržīga!
Min 3 sīp. – € 3,00

349 - BLUE JACKET - C.J.

Zonneveld - 1953 - 25 cm

€ 1,00
Viena no visu laiku populārākajām
šķirnēm ar piesātinātiem tumši
zilas krāsas ziediem, gaišākām
ziedlapiņu malām. Ziedi sakārtoti blīvās ziedkopās. Daudzkārt
godalgota! (AB–BC–1953; TGA–
BC–1956, AGM–RHS–1993,
AGM–RHS–2008) Šķirne saņēmusi Dārzu sertifikātu 2010!!
Min 3 sīp. – € 3,00

350 - @ BLUE PEARL - I.A.J.
Dobbe - 1994 - 20 cm € 1,20
Violeti zilo ziedu šķirne ar tumšāku vidusdzīslojumu un nedaudz
gaišākām maliņām, tumšākiem
ziedlapiņu galiem. Veido stingras,
noturīgas ziedvārpas ar perfekti
sakārtotiem ziediem tajās. Īsta
„Zilā pērle”! Min 3 sīp. – € 3,60
351 - CARIBBEAN DREAM C.J.M. Prins - 2014 - 25 cm

€ 1,00
Ja vēlaties savā dārzā redzēt kaut
ko atšķirīgu un neparastu tad, lūk,
tā ir šeit. Jauna, ideāli perfekta,
dinamiska, pasteļtoņu ziedu šķirne
ar tīras, maigi zilas krāsas ziediem. Apvienojama stādījumos
jebkurās kombinācijās ar citām
puķēm! Min 3 sīp. – € 3,00
352 - CARNEGIE - J.W.A. & A.

348 Atlantic

349 Blue Jacket

350 Blue Pearl

351 Caribbean Dream

352 Carnegie

353 City of Bradford

354 City of Haarlem

Neparasti skaistas, gaišas citronu dzeltenas krāsas ziedi ar
vēl gaišākām ziedlapiņu malām,
sakārtoti kompaktās ziedkopās. Stādījumos teicami saderas kopā ar tumši zilo ziedu
šķirnēm. Satriecoša šķirne ar
ļoti saldu apreibinošu smaržu!
Min 3 sīp. – € 3,60

aprikozīgu nokrāsu un nozied
tumšā, aprikožu rozā krāsā. Godalgota! (AGM–RHS 1993) Ļoti
aromātiska, acīs krītoša šķirne!
Min 3 sīp. – € 3,60

starp līdzīgām. Pasakaini, pienbalti ziedi sakārtoti skaistās, kompaktās ziedvārpās. Zied nedaudz
vēlāk kā citas balto ziedu šķirnes.
Debešķīga
smarža!
Ļoti pieprasīta ziedu šķirne!
Min 3 sīp. – € 3,30

353 - @ CITY OF BRADFORD -

J.Valkering & Sons- 1984 - 30 cm
€ 1,30
Brīnišķīgas, sudrabzilas follija krāsas ziedi sakārtoti garās, slaidās,
noturīgās ziedkopās. Šis ziedu
krāsas apvienojums ar burvīgo
ziedu smaržu neliks vilties nevienam šo ziedu mīļotājam. Ļoti plastiska šķirne, kas būs piemērota
stādīšanai gar celiņiem, kastē uz
palodzes vai arī podiņos, kurus
var ienest telpās un baudīt šo burvīgo aromātu. Min 3 sīp. – € 3,90

354 - CITY OF HARLEM - J.H.
Kersten - 1893 - 20 - 25 cm

€ 1,20
Ziedi smaržīgi, nedaudz kruzuļoti,
maigā, viendabīgā prīmulu dzeltenā krāsā, sakārtoti kompaktās,
noturīgās ziedkopās. Godalgota!
(AGM–RHS 1993) Aizvien vēl ļoti
pieprasīta! Min 3 sīp. – € 3,60
355 - FONDANT - G.Th. Weijers -

1983 - 20–25 cm
€ 1,00
Ziedlapiņas gludas, caurspīdīgas ar vaskotu spīdumu, sakārtotas blīvās ziedvārpās dzidrā,
neirona rozā krāsā ar flokšu
rozā nokrāsu vidusdaļā. Šķirnei daudzas dārzkopības balvas! Bagātīgs, pikants aromāts!
Min 3 sīp. – € 3,00

Lefeber - 1935 - 20 - 25 cm

€ 1,10
Pasaulslavena šķirne, favorīte

Salm - 1991 - 25 cm

355 Fondant

356 Gipsy Princess

der Meij - 1927 - 20–25 cm

€ 1,20
Šī relikvijām bagātā unikālā hiacinte uzzied gaiši lašrozā krāsas ziediem, vēlāk ziedi iegūst

1927 - 25 cm
€ 1,20
Intensīvi spireju sarkani ziedi, ziedlapiņu malas nedaudz gaišākas,
slaidas ziedkopas. Noder agrai
uzziedināšanai. Daudzu dārzkopības balvu ieguvēja! Labākā
sarkanā komercšķirne! Godalgota 2008.gadā!! (AGM–RHS
2008) Min 3 sīp. – € 3,60

357 Gipsy Queen

358 Jan Bos

357 - GIPSY QUEEN - G. van

356 - GIPSY PRINCESS - Chr. v.d.

€ 1,20
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358 - JAN BOS - J. H. Kersten -

359 Miss Saigon

360 Odysseus

359 - MISS SAIGON - Fa. M.C.

pārsteigums”! Min 3 sīp. – € 3,00

Zonneveld & Zn - 2002 - 25 cm

€ 1,20
Salīdzinoši jauna, ilgstoši ziedoša šķirne ar savādas, bet ļoti
pievilcīgas dzidras purpura violetas krāsas ziediem, bieziem, blīvi
sakārtotiem zvaigžņveida ziediem,
kompaktās ziedvārpās. Ļoti patīkams aromāts! Dārzu godalgas
2002. un 2008.gadā!! (RHS–
AGM–2008) Min 3 sīp. – € 3,60

360 - ODYSSEUS - Fa. M.C.
Zonneveld & Zn - 2002 - 25 cm

€ 1,40
Viena no labākajām apelsīnu oranžās ziedu krāsas šķirnēm ar kompaktu, blīvu ziedkopu, kurā mēdz
būt 35–40 zvaigžņveida ziedi.
Šķirne vēsos pavasaros zied vismaz divas nedēļas. Patīkami
smaržīga! Min 3 sīp. – € 4,20
361 - PETER STUYVESANT - M.C.
Zonneveld & Sons - 1987 25 cm
€ 1,30
Klasiska, jauka, tumši violeti zilās
krāsas ziedu šķirne ar ļoti piesātinātu violetu dzīslojumu un
tumšu violetas krāsas spektru
zieda iekšpusē. Ziedi sakopoti
skaistās, blīvās ziedvārpās. Perfekts krāsas un smaržas salikums! Min 3 sīp. – € 3,90
362 - PINK SURPRISE - C.J.
Zonneveld & Sons - 1984 25 cm
€ 1,00
Skaisti, tīri rozā krāsas zvaigžņveida ziedi, slaidās, garās, kompaktās ziedvārpās ar tumšāku
rozā ziedu vidusdzīslu. Ziedēšana ilgst 2–3 nedēļas. Viegli
uzziedināma. Delikāta smarža!
Atbilst nosaukumam: „Rozā

361 Peter Stuyvesant

362 Pink Surprise

363 Purple Sensation

364 Purple Voice

gandrīz baltām ziedlapiņu malām,
ļoti patīkamu aromātu. Ļoti ilgstoša ziedēšana! Viegli uzziedināma! Min 3 sīp. – € 3,60

367 - SPLENDID CORNELIA -

363 - PURPLE SENSATION -

G.J. v.d. Poel & Zn. - 1990 25–30cm
€ 1,20
Satriecoši skaista šķirne ar
plūmju purpura krāsas ziedlapiņām, tīras purpura krāsas vidusdaļu un ametista krāsu ziedu
maliņām. Skaistas, slaidas, blīvas
ziedvārpas. Ziediem salds aromāts. Patiesa „Purpura sensācija”! Min 3 sīp. – € 3,60

364 - PURPLE VOICE - Th.G.W.

van Haaster - 2001 - 25–30cm

€ 1,20
Skaisti, viendabīgi violetas purpura
krāsas ziedi ar gaišākām apmalītēm, sakārtoti kompaktā ziedvārpā. Lapas zaļas, šķēpveida.
Šķirne piemērota gan stādīšanai
dārzā gan konteineros. Ziedi ļoti
smaržīgi! Min 3 sīp. – € 3,60

366 - SKY JACKET - C.J.

Zonneveld & Sons - 1976 20–25 cm
€ 1,10
Ziedi tīrā, neaizmirstulīšu zilā
krāsā, tumšākām ziedu vidusdzīslām, sevišķi varenām, blīvām
ziedkopām. Manuprāt viena no
vispievilcīgākajām, visagrīnākajām
un visilgāk ziedošajām šķirnēm
dārzā! Šķirnei Dārzu diploms!
(TGA–1976) Min 3 sīp. – € 3,30

365 - REMBRANDT - J.F.M.
Hogervorst - 2006 - 20–25 cm

€ 1,20
Patiesi mākslinieciska šķirne kompaktām ziedkopām. Zvaigžņveida
formas ziedi spilgti zilā krāsā ar

G.Th. Weijers - 1984 - 25 cm

€ 1,00
Bagātīgi ziedoša, košas ceriņu
krāsas šķirne ar kontrastējošām,
pasteļvioletām ziedlapiņu apmalītēm. Tā rada nomierinošu, relaksējošu noskaņu dārzā. Viena no
izcilākajām šķirnēm. Īsts krāsu
šovs dārzā! Godalgota! (TGA–
BC–1984) Min 3 sīp. – € 3,00

368 - @ SWEET INVITATION L.W.L.van der Poel - 2011 30 cm
€ 1,50
Pavisam jauna, skaista blīvu
zvaigžņveida ziedu šķirne. Krēmkrāsas–aprikožu rozā ziedi ar
mazliet sārti rozā nokrāsu ziedlapiņu galos. Augšējās daļas ziedpumpuriem un ziedu muguriņām
koraļļu rozā nokrāsa. Patīkami
smaržīga! Nav līdzīgas ziedu
krāsas! Min 3 sīp. – € 4,50
369 - WOODSTOCK - Jac. Prins &

365 Rembrandt

366 Sky Jacket

Zn. B.V. - 1992 - 25 cm € 1,20
Neparasti krāšņa šķirne ar unikālu, grūti aprakstāmu ziedu
krāsu. Tumšas sarkanīgas bordo
krāsas ziedi ar plūmju zilu atspīdumu. Ziediem patīkama salda
smarža! Jubilejas Dārzu sertifikāts 2010.gadā! (Jubileumgetuig
schrift–2010) Min 3 sīp. – € 3,60

370 - YELLOWSTONE - Markglory

367 Splendid Cornelia

368 Sweet Invitation

369 Woodstock
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C.V. - 2008 - 25–30 cm € 1,20
Pavisam jauna, skaista ziedu
šķirne ar forsītījas dzeltenuma ziediem, nedaudz tumšāku dzeltenu nokrāsu ziedvārpu augšējās
daļas ziedpumpuriem un ziedu
muguriņām. Patīkami smaržīga! Min 3 sīp. – € 3,60

370 Yellowstone

371 Crystal Palace

372 Double Eros

373 General Kohler

374 Madame Sophie

375 Prince of Love

376 Red Diamond

377 Rosette

PILDĪTO ZIEDU hiacintes
371 - CRYSTAL PALACE - M. van

Eeden - 1994 - 25 cm € 2,20
Salīdzinoši vēlu ziedoša šķirne
ar lieliem, skaistiem, dubulti vai
pat trīskārši pildītiem, tumši zilas
krāsas ziediem, sakārtotiem ļoti
blīvās, zvanveida ziedvārpās. Ilgstoša ziedēšana. Neprātīgi smaržīga! Patiesa „Kristāla pils”!
Dārzu sertifikāts piešķirts jau
1993. gadā! Min 1 sīp. – € 2,20

372 - DOUBLE EROS - M.

Veldhuyzen van Zanten - 1935 20 cm
€ 2,00
Ārkārtīgi satriecoša, antīko,
dubulti pildīto ziedu hiacinte rožu
rozā krāsā ar baltas krāsas ziedlapiņu malām. Viegli audzējama,
ideāla stādījumiem grupās. Šķirne,
kas ar savu bagātīgo, saldo aromātu piepilda visu dārzu. Ilgstoši
ziedoša! Min 1 sīp. – € 2,00

373 - GENERAL KOHLER - autors

nezināms - 1878 - 25 cm € 2,10

Pasakaini, blīvi pildīti, jūraszili ziedi ar violetu tonējumu,
sakārtoti blīvās, dubulti pildītās,
garās ziedkopās ar skaisti atlocītām ziedlapiņām. Vēlāk ziedu
tonis top krietni gaišāks. Skaista
krāsu spēle! Aizvien vēl
šķirne plūc atzinības laurus!
Min 1 sīp. – € 2,10

šķirne ar dubulti pildītiem, gaiši
rozā ziediem. Izskatās, ka ziedi
būtu ievietoti viens iekš otra.
Eleganti grupu stādījumi. Brīnišķīgi smaržīga! Lielisks papildinājums jebkuram dārzam!
Min 1 sīp. – € 2,00

376 - @ RED DIAMOND - Van
Leeuven - 2001 – 25–30 cm

€ 2,40
Dievišķīga šķirne ar dubulti pildītiem ziediem tumši sarkani sārtā
krāsā. Filigrāni veidotas, varenas
ziedvārpas ar dubuldzvaigznes
formas, pildītiem ziediem, nedaudz
saspiestām ziedlapiņām. Žilbinoša, ārkārtīgi smaržīga šķirne!
Min 1 sīp. – € 2,40

374 - MADAME SOPHIE -

Bronkhorst & Zn - 1929 - 25 cm

€ 2,10
Burvīga šķirne ar lieliem, izcili pildītiem, zvaigznes formas, zvanveida ziediem, sniegoti baltā
krāsā, sakārtotiem blīvās un
garās ziedvārpās. Agri uzziedināma. Burvīga, smaržīga skaistule! Godalgota! (AM–BC–1929)
Sīpolu daudzums ļoti ierobežots!
Min 1 sīp. – € 2,10

377 - ROSETTE - G. Vreeburg 1971 - 25 cm
€ 2,20
Skaisti, filigrāni krokoti dubultzvaigznes formas, pildīti ziedi. Ziedlapiņas sevišķi tīrā, maigā neirona
rozā krāsā, sakārtotas skaistās,

375 - PRINCE OF LOVE - V. o.f.
Orientalis - 2003 - 25 cm€ 2,00
Ļoti neparasta, satriecoši skaista
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378 Snow Crystal

blīvās, dubulti pildītās ziedvārpās.
Šķirne godalgota! (T.G.A. –B.C.
1971)
Maz
pazīstama!
Min 1 sīp. – € 2,20

378 - SNOW CRYSTAL - G. J. v.d.
Poel & Zn. - 1990 - 25 cm € 2,00
Lieli, pildīti, žilbinoši sniegoti
balti ziedi, sakārtoti skaistās, blīvās, kompaktās ziedkopās. Katrai ziedlapiņai mugurpusē zaļas
krāsas josla. Smaržīga, viegli
uzziedināma. Ilgstoši ziedoša
šķirne! Daudzu izstāžu favorīte!
Min 1 sīp. – € 2,00

CROCUS - krokusi

V

IENI NO IECIENĪTĀKAJIEM PAVASARA SĪPOLAUGIEM,
KAS UZZIED TŪLĪT PĒC SNIEGA NOKUŠANAS.
VISLABĀK TOS STĀDĪT SEPTEMBRĪ VAI OKTOBRA
SĀKUMĀ 5 - 10 CM DZIĻUMĀ. PĀRSTĀDA REIZI 2–3 GADOS.
PRASA LABI DRENĒTAS, VIEGLAS AUGSNES. SAUSOS
PAVASAROS REIZI NEDĒĻĀ KĀRTĪGI JĀSALEJ AUGSNE.
PIEDĀVĀJAM ZIEDOŠUS SĪPOLUS, KAS PARASTI IR LIELI,
TOMĒR ATSEVIŠĶAS SUGAS UN ŠĶIRNES VEIDO SĪKUS
ZIEDOŠOS SĪPOLIŅUS. LŪDZU, IEVĒROJIET, KA KROKUSU
SĪPOLU MINIMĀLAIS PASŪTĪJUMS IR 5 SĪPOLI NO ŠĶIRNES!
379 - ARD SCHENK (chrysanthus) -

C.M.Berbee - 1974 - 8 cm € 0,40
Visagrīnākā tīri balto ziedu šķirne
pavasarī. Skaistas formas, satīngludas, spoži baltas ziedlapiņas.
Ziedu iekšpuse sniegoti balta, ar
nelielu dzeltenu zieda centru. Aug
bez grūtībām, zied ilgu laiku. Neaizvietojama grupu stādījumos!
Min 5 sīp. – € 2,00

380 - BLUE PEARL (chrysanthus)

- G.H. Hageman - 1950 - 8 cm

€ 0,35
Viena no vispievilcīgākajām maigi
gaiši zilo ziedu krokusu šķirnēm.
Ziedu ārpuse gaišā lobēliju zilā
krāsā līdz bronzas dzeltenai pie
pamatnes. Iekšpuse lavandu zila ar
dzeltenu zieda pamatni. Īsta “Zilā
pērle”! Daudzkārt godalgota!
(AM–BC–1950, FCC–BC–1953,
AM–RHS–1965, AGM–RHS–
1992,
AGM–RHS
1993)
Min 5 sīp. – € 1,75

381 - DOROTHY (chrysanthus) -

Barr & Sons - 1940 - 10 cm € 0,30
Spilgtas, saulaini dzeltenas krāsas ziedi ar simetrisku, brūnu
svītrojumu un bronzas krāsas spīdumu ziedlapiņu ārpusē. Šķirne
piemērota stādījumos pusēnā
zem kokiem vai krūmiem. Šķirnei
Jubilejas Dārzu sertifikāts 2010.
gadā! Min 5 sīp. – € 1,50

382 - PRINS CLAUS (chrysanthus) C.M.Berbee - 1967 - 10 cm € 0,35
Bagātīgi ziedoša, agrīna šķirne
ar unikālas krāsas ziediem. Katra
ziedlapiņa ir balta ar ļoti atšķirīgu
tumšu purpurvioletu marķējumu.
Saulainās dienās, plaši atvērtie
ziedi ir spoži balti, bet mākoņainās
dienās, tumšā purpura krāsā. Šķiet,
ka tās ir divas dažādas šķirnes.
Pārsteidzoša krāsu spēle dārzā!
Min 5 sīp. – € 1,75
383 - ROMANCE (chrysanthus)

- P. de Jager & Sons - 1973 8 cm
€ 0,30
Zieda ārpuse maigā krēmkrāsā ar tumšāku zieda centru un spilgtas olu dzeltenas
krāsas zieda iekšpusi. Zili pelēkais ārējais ziedu spīdums šo
šķirni padara sevišķi pievilcīgu,

379 Ard Schenk

380 Blue Pearl

381 Dorothy

382 Prins Claus

383 Romance

384 Golden Yellow

385 Firefly

386 Tricolor

387 Flower Record

388 Jeanne d‘Arc

atšķirīgu no citām. Maz izplatīta
šķirne! Min 5 sīp. – € 1,50

384 - GOLDEN YELLOW = GROTE
GELE (flavus ssp flavus) - 12 cm


€ 0,50
Izcili dekoratīva šķirne, uzzied ap
20. aprīli ar daudziem ziediem no
viena sīpola. Ziedi ļoti lieli, koši
gundegu dzelteni. Vislielāko un
spilgtāko dzelteno ziedu šķirne.
Ilga ziedēšana! Godalgota!(AGM–
RHS 1992, AGM–RHS 1993)
Jubilejas Dārzu sertifikāts –
2010. gadā! Min 5 sīp. – € 2,50

385 - FIREFLY (sieberi) - M.

Thoolen - 1956 - 8 cm € 0,30
Maigas ceriņu krāsas ziedi ar
neuzkrītošu, pelēcīgu dzīslojumu, pamatnē dzeltenā krāsā.
Uzzied aprīļa sākumā un zied
20 dienas. Var augt vienā vietā
daudzus gadus. Dārzu sertifikāts piešķirts – 2010. gadā!
Min 5 sīp. – € 1,50

386 - TRICOLOR (sieberi ssp
sublimes) - E.A. Bowles - 1968

- 10 cm
€ 0,35
Ziedi ļoti skaisti, violeti zili ar lielu,
izteiksmīgu dzeltenu zieda rīklīti un krēmbaltas krāsas zonu
tai apkārt. Patiesa krāsu spēle
ikkatrā ziedā! Vairākkārt godalgota! (AM-RHS-1968, AGM.RHS-1992, AGM-RHS 1993)
Dārzu sertifikāts 2010. gadā!
Min 5 sīp. – € 1,75

387 - FLOWER RECORD (vernus) -

Wijnhout-Koomen - 12 cm

€ 0,40
Ziedi lieli, tīrā purpura violetā
krāsā ar tumšāku apakšu un
izteiktu glancētu spīdumu, oranžu
drīksnu. Šķirne ir atzīta par labāko
starp lielziedu krokusu šķirnēm.
Piemērota stādījumiem grupās
zem kokiem un krūmiem. Izcili
dekoratīva! Min 5 sīp. – € 2,00

388 - JEANNE d’ARC (vernus ) -

W.J.Eldering - 1943 - 10 cm

€ 0,40
Ļoti lieli, sniegoti balti ziedi, zilganu
spīdumu, kontrastējošu oranžu
drīksnu. Uzzied ap 18. aprīli,
zied ilgstoši. Labākā baltziedu
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krokusu šķirne pasaulē! Daudzkārt godalgota! (AM-BC-1943,
TGA-BC-1944, FCC-BC-1944)
Min 5 sīp. – € 2,00

krāsā ar dzidri violetu, vienmērīgu
svītrojumu uz visām ziedlapiņām.
Šķirne godalgota! (AM-BC-1950)
Min 5 sīp. – € 2,50

389 - PICKWICK (vernus) - W.J.

Eldering - 1950 - 12 cm € 0,50
Izcili skaists lielziedu krokuss ar
strīpainiem ziediem. Ļoti lieli, apaļas formas ziedi sudraboti baltā

390 - REMEMBRANCE (vernus) W.J. Eldering - 1925 - 12 cm

€ 0,40
Ļoti lieli, klasiski noapaļotas formas ziedi, piesātinātā violetā

389 Pickwick

393 allium caeruleum

krāsā ar sudrabainu spīdumu un
ļoti tumšu pamatni. Uzzied ap 20.
aprīli. Šķirne godalgota! (AMBC-1927; AM-RHS-1932) Tulkojumā nozīmē „Atmiņas”!
Min 5 sīp. – € 2,00
A. J. Hill - 1938 - 15 cm € 0,40
Pārsteidzoši kolorīta, sevišķi

bagātīgi ziedoša šķirne, kura
uzzied ap 15.aprīli ar lieliem,
izteikti gaiši sudrabaini lavandas ziliem ziediem. Visagrīnākā
šķirne savā grupā! Daudzkārt
godalgota! (AM-BC-1938, TGABC-1944, AM-RHS-1983, AGMRHS 2005) Jubilejas Dārzu
sertifikāts
2010.
gadā!
Min 5 sīp. – € 2,00

390 Remembrance

391 Vanguard

392 Allium aflatunense

394 allium christophie

395 Allium moly

396 allium rosenbachianum

391 - VANGUARD (vernus) - (L.)

ALLIUM - dekoratīvie sīpoli

A

LLIUM SĪPOLI VIENMĒR IR BIJUŠI POPULĀRI, BET JAUNĀS ŠĶIRNES GŪST NEVILTOTU,
APDULLINOŠU POPULARITĀTI. ŠIE AUGI IZSKATĀS BRĪNIŠĶĪGI UN RADA UNIKĀLU
AKCENTU JEBKURĀ DĀRZĀ. LABĀK AUG SAULAINĀS VIETĀS, LABI DRENĒTĀS
AUGSNĒS. VĒLAMS PĀRSTĀDĪT IK GADUS, LAI VASARĀ NODROŠINĀTU SAUSUMU (LAI
GAN TIE VAR AUGT ARĪ VAIRĀKUS GADUS VIENĀ VIETĀ). IZMANTO APSTĀDĪJUMIEM, ZIEDU
GRIEŠANAI DAŽĀDOS KOMPOZĪCIJU NOFORMĒJUMOS. LŪDZU, IEVĒROJIET, KA DAUDZĀM
ŠĶIRNĒM MINIMĀLAIS PASŪTĪJUMS IR 5 SĪPOLI NO ŠĶIRNES!
397 Ambassador

392 - Allium aflatunense - 1902

- 120 cm
€ 0,70
Vieni no varenākajiem. liela
auguma sīpolaugiem ar koši
violetu, lodveida ziedkopu,
resnā, līdz 1.2 m garā ziedkātā un spēcīgām, platām
lapām. Min 5 sīp. – € 3,50

393 - Allium caeruleum -

Hairloom - 1792 - 40 cm€ 0,40
Starp dekoratīvajiem ir tikai daži
ar patiesi ziliem ziediem. Šī šķirne
ir ar ļoti jaukiem, apaļas formas,
debesziliem zvaigžņveida ziediem.
Tas dārzā dod atsvaidzinošu
efektu. Sugas izcelsmes vieta
Krievijas un Ķīnas stepes. Sīpols
veido trīs šķautnainas lapas. Zied
no vismazākajiem sīpoliem jūnija
vidū. Min 5 sīp. – € 2,00

394 - Allium christophii - 50 cm

Augšanas ziņā ļoti pieticīga šķirne.
Min 5 sīp. – € 1,00


€ 3,60
Holandieši šo allium sauc par
Zvaigžņu allium. Nosaukums
patiešām tam ir atbilstošs, jo uz
katra ziedkāta izveidojas simtiem
sudrabaini violetu zvaigžņu formas ziedu. Un tā viņi nedēļām
ilgi spīd kā zvaigznes jūsu dārzā.
Sausos ziedus var lieliski izmantot dažādām ziedu kompozīcijām.
Iesācēju sapnis! Šķirne godalgota! (Award of Garden Merit)
Min 1 sīp. – € 3,60

396 - Allium rosenbachianum 1894 - 100 cm
€ 0,50
Veido skaistas ziedgalvas ar lieliem, koši purpurvioletiem ziediem,
100 cm garā kātā. Viena no iecienītākajām šķirnēm, sauso ziedu
kompozīciju veidošanai. Augšanas ziņā ļoti pieticīga šķirne,
kas neprasa papildus uzmanību.
Min 5 sīp. – € 2,50
397 - AMBASSADOR - Fa. A.
Langedijk - 2005 - 150 cm

€ 5,00
Salīdzinoši jauna, liela auguma
šķirne ar milzīgu izmēru (līdz
18 cm), iespaidīgām, tumšas
purpura violetas krāsas apaļām

395 - Allium moly - 25 cm


€ 0,20
Ziedi koši dzelteni ar viegli zaļganīgu tonējumu, smailām ziedlapām, vēdekļveida ziedkopās.
Augums līdz 30 cm. Zied ļoti vēlu.
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ziedkopām, kurās sakopoti vairāki simti zvaigžņveida ziedu. Piemērota griezto ziedu ieguvei, kā
arī sausajām kompozīcijām. Zied
vairākas nedēļas ilgi. Šķirne godalgota 2016. gadā!! (RHS–AGM–
2016) Min 1 sīp. – € 5,00

398 - GLADIATOR - W. Hey 1981 - 150 cm
€ 2,50
Ļoti dekoratīva šķirne ar milzīgu
izmēru, iespaidīgām, tumšas
ceriņu krāsas apaļām ziedkopām, ļoti piemērota griezto ziedu
ieguvei, sausajām kompozīcijām ziemā. Zied vairākas nedēļas. Allium ziedi ir tieši laikā
starp pavasara sīpolpuķēm un
vasarā ziedošajām ziemcietēm
un perfekti spēj aizpildīt ziedu

398 Gladiator

399 Globemaster

400 Graceful Beauty

401 His E xcelency

402 Mont Blanc

403 Mount Everest

404 Ostara

405 Pinball Wizard

deficītu. Godalgota! (RHS–AGM–
1995) Min 1 sīp. – € 2,50

šņiem, kas ziedkopai piešķir izsmalcinātu eleganci. Šķirne iemantojusi lielu popularitāti! Jaunums pat
Holandē! Min 5 sīp. – € 3,50

tāpēc iesaku šos sīpolaugus stādīt starp vai aiz priekšaugiem. Brīnišķīgas griezto ziedu buķetes!
Sīpolu daudzums ierobežots!
Min 1 sīp. – € 3,20

šķirne lielām, bumbas formas,
sarkanīgas purpurkrāsas (bordo)
ziedgalvām, kas iegūta krustojot
karataviense ar atropurpureum.
Raksturīga šķirnes iezīme, ka
lapas paliek zaļas visu ziedēšanas
laiku tāpat kā allium karataviense.
Ne pārāk gari, bet ļoti stingri ziedkāti. Dārzu arhitektūras dārg
akmens! Min 3 sīp. – € 4,50

399 - GLOBEMASTER - J.R.
Bijl van Duyvenbode - 1971 120 cm
€ 5,40
Manuprāt tas ir visiespaidīgākais,
vislabākais un vislielākais allium
grupas zieds ar asteru violetiem
ziediem, sakārtotiem milzīgās
(boulinga bumbas lieluma), apaļās, bumbas veida, blīvi sakārtotās ziedkopās ar milzīgi daudziem
zvaigžņveida ziediem. Šķirne
godalgota! (RHS–AGM–1995)
Min 1 sīp. – € 5,40
400 - GRACEFUL BEAUTY
(amplectens) - W. Mellema -

2010 - 40 cm
€ 0,70
Šo augu dzimtene ir Ziemeļamerika. Gracioza, viegli audzējama šķirne ar baltām, sfēriskām ziedkopām un spožiem zvaigžņveida ziediem, purpura sarkanām ziedlapiņu
vidusdzīslām, violetiem ziedputek-

401 - HIS EXCELLENCY (macleanii) - A. Langedijk - 1993
- 120 cm
€ 3,55
Majestātiska, stalta auguma
šķirne, gariem ziedkātiem. Lielas, apaļas, ļoti pildītas ziedkopas
dzidrā violeti zilā krāsā. Raksturīga iezīme – lapojums paliek zaļš
ilgāk nekā līdzīgām šķirnēm. Ne
velti šķirnes nosaukums: „Viņa
Ekselence”! Min 1 sīp. – € 3,55

403 - MOUNT EVEREST (stipitatum) - Langedijk - 1993 140 cm
€ 3,00
Parasti allium sīpoli zied purpura vai lavandzilos toņos, bet šī
neparastā šķirne ir pilnīgs kontrasts! Milzīgas, blīvas, baltas krāsas, lodveida ziedgalvas, taisnos,
garos ziedkātos. Zied vēlā pavasarī līdz 3 nedēļas ilgi! Ziediem
viegls aromāts! Lieliski grupveida stādījumi! Godalgota
2016. gadā!! (RHS–AGM–2016)
Sīpolu daudzums ierobežots!
Min 1 sīp. – € 3,00

402 - MONT BLANC - (stipitatum)
- N.J. Langedijk - 1998 130 cm
€ 3,20
Varena auguma šķirne ar lielām, kompaktām, krēmīgi baltām
lodveida ziedu galvām, baltiem
zvaigžņveida ziediem. Skaistās,
krokainās lapas nokalst pirms
vasaras sākumā parādās ziedi,

404 - @ OSTARA - Van Woesik

Verdeling i.o. - 2013 - 40 cm

€ 1,50
Ļoti krāšņa, pilnīgi jauna allium

405 - PINBALL WIZARD - Fa. A.
Langedijk - 2001 - 80–90 cm

€ 5,20
Šī jaunā, fantastiski skaistā šķirne
ir iegūta krustojot allium macleanii
ar allium christophii. Tā nedaudz
atgādina šķirni Globemaster, bet
ir ar mazāku augumu un krietni
spilgtākiem ceriņu violetas krāsas
ziediem. Uz sevišķi resniem ziedkātiem veidojas milzīgas, ļoti sablīvētas, bumbas formas ziedgalvas,
kas sastāv no simtiem sīku, ļoti
sablīvētu zvaigžņveida ziedu.
Min 1 sīp. – € 5,20

DUTCH IRIS - Holandes īriss

Š

ĪS GRUPAS ĪRISI IR ĻOTI IECIENĪTI DĀRZKOPJU APRINDĀS JO AR SAVIEM SPILGTĀS
NOKRĀSAS ZIEDIEM PAGARINA ZIEDĒŠANAS SEZONU DĀRZĀ UN AIZPILDA TUKŠUMU
STARP PAVASARĪ UN VASARĀ ZIEDOŠAJĀM PUĶĒM. TIE REĀLI UZZIED TIKAI MAIJA
BEIGĀS VAI JŪNIJA SĀKUMĀ, KAD CITAS PAVASARA PUĶES BEIDZ ZIEDĒŠANU, BET VASARAS
PUĶES VĒL NAV SĀKUŠAS ZIEDĒT. LŪDZU, IEVĒROJIET, KA MINIMĀLAIS PASŪTĪJUMS
HOLANDES ĪRISIEM IR 5 SĪPOLI NO ŠĶIRNES!
406 - APOLLO - P. Aker - 1971 -

406 Apollo

dzeltenas krāsas plankumu to
vidusdaļā. Augšējās ziedlapiņas stāvas viegli zilgani baltas.
Zied pavasara beigās vai vasaras
sākumā 2–3 nedēļas ilgi. Teicami

55 cm
€ 0,35
Lieli, eleganti divkrāsaini ziedi ar
prīmulu dzeltenas krāsas apakšējām ziedlapiņām un gundegu
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grieztie ziedi! Min 5 sīp. – € 1,75

407 - BLUE MAGIC - P. Aker -

1959 - 55 cm
€ 0,30
Lieli, skaisti pulkstenīšu zili ziedi ar

407 Blue Magic

408 Bronze Queen

409 Eye of the Tiger

spožu, zeltaini dzeltenas krāsas
plankumu uz apakšējām ziedlapiņām. Ilgstoši ziedoša šķirne. Stādot lielākās grupās tie atgādina
zilu jūru. Godalgota 2016. gadā!!
(Award of Garden Merit 2016)
Min 5 sīp. – € 1,50

aci”. Ziedi ilgstoši saglabājas
svaigi! Min 5 sīp. – € 2,50

apakšējām ziedlapiņām. Ideāli
piemērota daudzgadīgo puķu
stādījumos! Min 5 sīp. – € 1,25

408 - @ BRONZE QUEEN - J. de

Goede Sz. - 60 cm
€ 0,25
Iespaidīga, krāšņa, slavena divkrāsu ziedu šķirne ar neparastu
ziedu krāsas kombināciju. Šķirne
ar spēcīgiem, stāviem ziedkātiem
un ļoti lieliem (līdz 10 cm) ziediem,
brūnas krāsas augšējām ziedlapiņām un zeltaini dzelteniem akcentiem uz apakšējām ziedlapiņām.
Lieliska gan dārzā gan vāzē!
Min 5 sīp. – € 1,25

409 - EYE OF THE TIGER - Fa De
Geus Vriend - 2002 - 50 cm

€ 0,50
Eksotiska, skaista, unikālas
krāsu kombinācijas šķirne. Piesātināti violeti zila krāsa augšējām ziedlapiņām kontrastā
sarkankoka–bronzas apakšējām.
Apakšējā ziedlapiņa ar izteiktu,
spilgtu, dzeltenu plankumu „tīģera

410 - FRANS HALS - J. Klemens
- 1974 - 55 cm
€ 0,25
Pievilcīgas formas, divkrāsaini
ziedi. Apakšējās ziedlapiņas
izteiktā bronzas krāsā ar zeltaini
dzeltenu marķējumu ziedlapiņu
vidusdaļā. Augšējās ziedlapiņas
violeti zilas. Ziediem patīkama,
salda smarža. Lieliski griezto
ziedu pušķi! Min 5 sīp. – € 1,25

410 Frans Hals

413 - LION KING - Maveridge

International B.V. - 2006 - 60 cm

€ 0,50
Šī šķirne ir spēcīga audzēja, atšķirīga no citām ar savu unikālo,
eksotisko ziedu krāsu. Patiesi
lieli ziedi, gaišā brūni purpursarkanā krāsā ar bronzas zeltaini dzeltenu apakšējo ziedlapu
un koši dzeltenu vidusdaļu. Īpaši
dekoratīva! Godalgota 2016.
gadā!! (Award of Garden Merit
2016) Min 5 sīp. – € 2,50

411 - @ GOLDEN HARVEST - D.

Van Buggenum - 60 cm € 0,25
Aristokrātiska īrisu šķirne ar spilgtām, zeltaini dzeltenām ziedlapiņām un elegantu ziedu formu, ļoti
izturīgiem ziedkātiem. Teicama
griezto ziedu šķirne. Lielisks
papildinājums jebkurai puķu
dobei! Min 5 sīp. – € 1,25

414 - @ MISS SAIGON - Fa.
P.Stap - 2000 - 55 cm € 0,50
Apburoša divkrāsaino ziedu šķirne ar košiem lavandas zilas krāsas
ziediem. Uz apakšējām ziedlapiņām ir kontrastējošs spilgti dzeltens
plankums. Dažreiz apakšējās ziedlapiņas kļūst pilnīgi citronu dzeltenas. Katrs sīpols veido 1–2 stublājus ar 1–2 ziediem. Lieliska krāsu harmonija! Min 5 sīp. – € 2,50

412 - @ KING MOUVE - J. de

Goede Sz. - 60 cm
€ 0,25
Šo šķirni ir iecienījuši gan floristi,
gan dārznieki, jo tā ir ļoti uzticama
un viegli audzējama. Spēcīgi, gari
ziedkāti. Ziedi ceriņu violetā krāsā
ar dzeltenu akcentētu marķejumu

415 - @ MONTECITO -

Maveridge International B.V. 2014 - 55 cm
€ 0,60
Šī ir viena no jaunās paaudzes
holandiešu īrisu šķirnēm ar pārsteidzoši skaistu krāsu kontrastu.
Sniegoti baltas krāsa ziedi ar mirdzošām, citronu dzeltenām apakšējām ziedlapiņām Ziedlapiņu
vidusdaļā liels sinepju dzeltens
akcents. Ilgstoša ziedēšana!
Min 5 sīp. – € 3,00

411 Golden Harvest

412 King Mauve

Liela auguma šķirne ar patiesi
iespaidīgiem, lieliem ziediem
tumšā purpura violetā krāsā, kontrastējošu, dzeltenu šautru pie
zieda pamatnes, pārsteidzoši zaļu
lapotni. Ziediem salds aromāts!
Pasakaini grupu stādījumi!
Min 5 sīp. – € 1,25

417 - RED EMBER - Maveridge

413 Lion King

414 Miss Saigon

van Waveren - 1952 - 65 cm

€ 0,25

International B.V. - 2012 - 65 cm

€ 0,60
Izsmalcināta, perfekta, neticami
skaista šķirne ar bagātīgu, sarkanīgi brūnu nokrāsu augšējām ziedlapiņām un brīnišķīgu sarkankoka

415 Montecito

416 Purple Sensation

417 Red Ember

418 Rosario

416 - PURPLE SENSATION - H.S.
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nokrāsu apakšējām, dzīvīgu, zeltaini dzeltenu šautru pie pamatnes. Ilgstoši ziedoša šķirne!
Sīpolu daudzums ierobežots!
Min 5 sīp. – € 3,00

418 - @ ROSARIO - P. J. Nijssen

- 1986 - 60 cm
€ 0,40
Apburoša īrisu šķirne, kura
Jūsu dārzam piešķirs eleganci
un šarmu ar to purpursarkanajiem ziediem un sviesta dzelteno
apakšējo ziedlapiņu centru. Gari,
krāšņi ziedkāti. Ideāla apstādījumu šķirne, stādot kopā ar citām
kontrastējošām šķirnēm. Lieliski
grieztie ziedi! Min 5 sīp. – € 2,00

419 - ROYAL YELLOW D. van Buggenum - 50 cm

€ 0,30
Ļoti populāra šķirne ar pārsteidzoši zeltaini dzeltenas krāsas
ziediem, gaišākām citronu dzeltenām augšējām ziedlapiņām,
oranžu marķējumu zieda centrā.
Skaista, uzticama, viegli audzējama. Izcili grieztie ziedi skolu
izlaidumiem! Min 5 sīp. – € 1,50

421 Silvery Beauty

420 - SAPPHIRE BEAUTY - De

ar krēmkrāsas ziediem, zeltaini
dzeltenu ziedu mēlīti. Piemērota
audzēšanai arī daļējā ēnā. Ideāli
piemērota dažādām puķu dobēm.
Skaista krāsu kombinācija!
Min 5 sīp. – € 1,25

Graaff Bros. - 1953 - 65 cm

€ 0,30
Eleganti, klasiski veidoti violetas
krāsas ziedi ar gaišāku švīkojumu
un izteiktu, zeltaini dzeltenu mēlīti
uz apakšējām ziedlapiņām. Ļoti
viegli audzējama, ilgstoši un bagātīgi ziedoša šķirne. Aizvien vēl ļoti
populāra! Min 5 sīp. – € 1,50

Viena no viszilākās ziedu krāsas
šķirnēm. Nozīmē „Debesu acs”
(pirmais aktīvo sakaru satelīts)
Min 5 sīp. – € 2,00

1971 - 60 cm
€ 0,40
Atspirdzinoši violeti zilas krāsas ziedi ar kontrastējošu, pārsteidzoši spilgtu, dzeltenu zieda
centru. Dārzā perfekti harmonē
kopā ar jebkuriem citiem ziediem.

424 - WHITE EXCELSIOR - De
Graaff Bros. - 50 cm
€ 0,30
Klasiskas, kompaktas ziedu formas šķirne ar spoži baltiem ziediem un izteiktu, kontrastējošu,
spožu zeltaini dzeltenu liesmu
apakšējo ziedlapiņu vidusdaļā. Šarms un elegance!
Min 5 sīp. – € 1,50

60 cm
€ 0,25
Neticami skaista, ilgstoši ziedoša, viegli audzējama šķirne

419 Royal Yellow

420 Sapphire Beauty

422 Symphony

423 Telstar

424 White E xcelsior

423 - TELSTAR - G.D. Hommes -

421 - SILVERY BEAUTY - De

Graaff Bros - 1953 - 50 cm

€ 0,50
Būtībā šis ir Holandē izveidots
Spānijas īriss ar tik neparastas,
violeti zilas krāsas augšējām ziedlapiņām, sniegoti baltām apakšējām ziedlapiņām, dzeltenu mēlīti
zieda pamatnē. Šauras sudrabaini
baltas lapas. Pasakaini grieztie
ziedi! Godalgota 2016. gadā!!
(Award of Garden Merit 2016)
Min 5 sīp. – € 2,50

422 - SYMPHONY - P. Nijssen -

ENDYMION - pahiacintes Spānijas sniedzītes

L

ABĀK JŪTAS SAULAINĀS, LABI DRENĒTĀS AUGSNĒS. SĪPOLIEM NAV SAUSĀS
SEGZVĪŅAS, TĀDĒĻ TOS NAV VĒLAMS ILGSTOŠI GLABĀT ĀRPUS AUGSNES.
ZIEDI ZVANVEIDA, LĪDZ 30 CM GARĀS VĀRPĀS. IZMANTO APSTĀDĪJUMIEM UN
ZIEDU GRIEŠANAI. BOTĀNIĶI DAUDZKĀRT MAINĪJUŠI SPĀNIJAS SNIEDZĪŠU ZINĀTNISKO
NOSAUKUMU: SCILLA HISPANICA, SCILLA CAMPANULATA. TAGAD TAS PAREIZĀK BŪTU
HYACINTHOIDES HISPANICA, TOMĒR LITERATŪRĀ JOPROJĀM BIEŽI LIETO ENDYMION.
LŪDZU, IEVĒROJIET, KA MINIMĀLAIS PASŪTĪJUMS IR 5 SĪPOLI NO ŠĶIRNES!

425 - Endymion EXCELSIOR -

G.C. van Meeuwen - 1906 30 cm
€ 0,40
Zvanveida ziedi zilgani violetā krāsā ar jūras zilu ziedlapiņas vidusdzīslu. Ziedneši gari ar
daudziem atsevišķiem ziediem
ķekarā. Daudzkārt godalgota!
(AM–BC–1932, FCC–BC–1933,
AM–RHS–1956)
J u b i l ejas Dārzu sertifikāts 2010.
gadā! Min 5 sīp. – € 2,00

425 Endymion E xcelsior

426 - Endymion (rozā) - J.
Valkering - 25 cm
€ 0,45
Agrīna, sevišķi bagātīgi ziedoša
rozā ziedu šķirne ar nokareniem,
ne pārāk lieliem zvanveida ziediem un nedaudz skrajākām ziedvārpām kā introducētajām
šķirnēm. Sīpolu daudzums ierobežots! Min 5 sīp. – € 2,25
426 Endymion rozā
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CAMASIA - kamasijas

S

AVVAĻĀ KAMASIJU DZIMTENE ZIEMEĻAMERIKAS RIETUMU DAĻA, KUR TĀS AUG ATKLĀTĀS KALNU NOGĀZĒS UN KALNU
PĻAVĀS. PATĪK SAULAINAS VIETAS, BET LABI JŪTAS ARĪ PUSĒNĀ UN MITRĀKĀS AUGSNĒS. PILNĪGI ZIEMCIETĪGAS, ĻOTI
PIEMĒROTAS GAN ZIEDU GRIEŠANAI, GAN APSTĀDĪJUMIEM.

427 Camasia Caerulea

427 - @ Camasia Caerulea
(leichtlinii) - 1853 - 70 cm


€ 1,50
Kamasijas pazīstamas kā savvaļas hiacintes. Šī kamasiju suga
zied ar tumšiem lavandas ziliem
zvaigžņveida ziediem. Ziedi atveras pakāpeniski no apakšas uz
augšu. Lapas stāvas, lineāras.
Tā ļoti teicami aizpilda ziedu tukšumu dārzā, jo zied laikā starp
pavasara puķēm (narcisēm, tulpēm) un vasaras puķēm. Sevišķi
piemērota audzēšanai dārzā zem
kokiem un krūmiem. Grauzēju
izturīga. Min 1 sīp. – € 1,50
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Spiediet šeit,
lai lejupielādētu
pasūtījuma
veidlapu!
Pasūtījumi tiek pieņemti līdz
1. augustam, stādāmais materiāls tiek pakots un izsūtīts
ar Latvijas pasta vai Omniva
starpniecību no 22. septembra
līdz oktobra vidum.
Izpildīti un izsūtīti tiek vienīgi
pilnībā apmaksāti pasūtījumi!
Ar pēcmaksu sīpolus neizsūtu!
Audzētavā uz vietas sīpolpuķes var iegādāties praktiski
tikai pēc visu pasūtījumu komplektēšanas beigām!
Ja vēlaties pasūtīt no kādām
šķirnēm vairākus desmitus vai
vairāk sīpolus, tad dariet to
man zināmu ļoti savlaicīgi, lai
es varētu rezervēt Jums konkrēto sīpolu daudzumu!
Tagad obligāta ir prasība lielāko daļu sīpolpuķu sīpolus pasūtīt pa trim, bet sīkās sīpolpuķes (savvaļas tulpes, krokusus, sīpolīrisus, allium sīpoliņus u.c.) ne mazāk kā pa pieciem sīpoliņiem no šķirnes!
1. Pasūtījumu izdariet elektroniski. Lejuplādējiet un aizpildiet pašrēķinošo Excel formāta veidlapurēķinu, saglabājiet to savā datorā un kopiju atsūtiet uz manu epastu (bet ne dublējumkopiju) vai
arī izprintējiet pasūtījuma veidlapu,
aizpildiet to un atsūtiet man to pa
pastu.
2. Vadieties tikai no 2022. gada
sīpolpuķu piedāvājuma (kataloga)! Aizpildot Excel formāta pasūtījuma veidlapu, ievadiet tikai
kataloga numuru un sīpolu skaitu,
visu pārējo dators aizpildīs pats un
galā aprēķinās kopējo apmaksājamo summu (arī ar visām atlaidēm,
ja tādas Jums pienākas). Aizpildot
izprintēto pasūtījuma veidlapu uzrādiet katras pasūtītās šķirnes kataloga numuru, šķirnes nosaukumu, sīpolu skaitu, cenu un kopējo summu.
3. Pasūtījumu komplektācija un
izsūtīšana notiek tikai pēc pilnas
pasūtījuma summas apmaksas (vai savstarpējas vienošanās),
neatkarīgi no pasūtījumu saņemšanas secības! Laicīgi apmaksāts
pasūtījums būs daudz lielāks garants tam, ka saņemsiet Jūsu iekārotās šķirnes pilnā apjomā.
4. Izvēlētās šķirnes nosaukums
parādās tūtiņas uzlīmes izdrukā
pasūtījuma komplektēšanas gaitā, tādēļ pasūtījuma veidlapā nepareizi uzrādītais šķirnes numurs var radīt kļūdas pie tā izpildes! Elektroniskā pasūtījuma
veidlapa izslēdz šīs kļūdas.
5. Veicot pasūtījumu norādiet vai
piekrītat šķirņu maiņai gadījumos,
ja izvēlētā šķirne izrādītos izpirkta.
Norādiet vai drīkst palielināt kādas

Pasūtīšanas noteikumi
Katalogs vairs netiek izdots drukātā formātā un izsūtīts klientiem,
bet būs pieejams tikai elektroniskā formātā mājas lapā aprīļa beigās vai maija sākumā.
IZMANTOJIET TIKAI JAUNO 2022. GADA SĪPOLPUĶU PIEDĀVĀJUMU (KATALOGU)!
pasūtītās šķirnes sīpolu skaitu
vai arī ar kādām šķirnēm drīkstētu aizstāt iztrūkstošās (aizstāšanai
parasti izmantoju vērtīgākas, dārgākas šķirnes).

PROGRESĪVĀ ATLAIŽU SISTĒMA:
pasūtot no šķirnes 5–9 sīpolus – atlaide 5%
pasūtot no šķirnes 10–19 sīpolus – atlaide 10%
pasūtot no šķirnes 20–29 sīpolus – atlaide 20%
pasūtot no šķirnes 30 un vairāk sīpolus – atlaide 30%

6. Izsūtīti tiek tikai nobrieduši sīpoli, kuri iestādīti rudenī, normāli uzziedēs pavasarī (ņemiet vērā, ka
daļai 15. grupas sugu un atsevišķām citu grupu šķirnēm ziedošie
sīpoli ir salīdzinoši neliela izmēra).

Ja savā pasūtījumā atlaidi neesat ierēķinājuši, attiecīgi
palielinām sīpolu skaitu. Atlaižu sistēma darbojas tikai
līdz pasūtīšanas beigu termiņam – 1.augustam!

7. Neražas vai kādas šķirnes milzīga pieprasījuma gadījumā, iespējama lielo sīpolu nomaiņa pret
mazākiem, taču ievērojami lielākā skaitā (dažreiz bez maksas tiek
pievienoti arī nedaudz vairsīpoliņi).

Ar katru gadu pasūtījumu skaits nemitīgi pieaug. Tāpēc centieties
pasūtījumu un tā apmaksu veikt savlaicīgi, un tas būs garants tam, ka
Jūs arī daudz savlaicīgāk saņemsiet pasūtītos sīpolus.

8. Centieties uzreiz sastādīt precīzu un iespējami pilnīgu pasūtījumu. Bet ja veicat papildus pasūtījumu, tad šajā gadījumā obligāti
norādiet, ka tas ir papildpasūtījums. Tad visus sīpoliņus saņemsiet vienā sūtījumā. Nepasūtiet
katalogā neiekļautas šķirnes!

Arī šogad būs spēkā jaunā atlaižu sistēmā. Tā ir daudz vienkāršāka,
vairāk pilnveidota, labāk izprotama, vieglāk pielietojama un arī daudz
izdevīgāka pasūtītājiem.
Vienkāršs piemērs:
ja pirms tam sīpola cena bija
0,65 × 5 sīp. = 3,25,
ar atlaidi 10% = 2,93 euro,
tad šogad sīpola cena 0,60 × 5 sīp. = 3,00,
ar atlaidi 5% = 2,85 euro

9. Katra šķirne tiek iepakota atsevišķi. Uz tūtiņas tiek norādīti: šķirnes kataloga numurs, šķirnes nosaukums, pasūtījuma numurs un
iepakoto sīpolu skaits.

P.S. Ārpus kataloga vasarā (jūnijā, jūlijā) būs uz vietas pieejams
diezgan plašs lielo bārdaino dārza īrisu klāsts. Apskatīt, izvēlēties
un nopirkt (vai pasūtīt) varēs ļoti daudzus peoniju, īrisu u. c. stādus
selekcijas dārzā Daugmalē to ziedēšanas laikā - jūnija mēnesī.
Apskates laiku vēlams iepriekš saskaņot telefoniski (Jānis 26318938
vai Iveta 28210292). Rudenī varēsiet saņemt izvēlētos (vai arī uzreiz
iegādāties) peoniju šķirņu vai sēklaudžu stādus, iepriekš pa telefonu
vienojoties par stādu saņemšanas laiku.
Uz vietas sīpolpuķu audzētavā iespējams pasūtīt vai iegādāties
dažādus grieztos ziedus tieši no kolekcijas lauka!

10. Lūdzam nekavējoties ziņot par
jebkuru pārpratumu vai neprecizitāti. Ja jums saņemto sīpolu daudzums neatbilst pasūtītajiem, nekavējoties informējiet mani, lai
operatīvi varētu novērst radušos
kļūdu.
11. Es neatbildu par sīpolu bojāeju nemākulīgas apiešanās rezultātā, nepareizi tos uzglabājot vai
to bojāeju ziemošanas periodā.

UZMANĪBU!

12. Sarakstē vienmēr norādiet
savu vārdu, uzvārdu, precīzu atpakaļadresi, pasta indeksu, arī
kontakttelefonu, kā arī e-mail adresi. Jebkuru Jums nepieciešamo informāciju varat saņemt, zvanot man (26318938) vai Ivetai
(28210292).

Apmaksu par sīpolpuķu pasūtījumu varat veikt
ar internetbankas starpniecību, pārskaitot naudu
uz manu saimnieciskās darbības bankas kontu:
Jānis Dukaļskis, PK 200954-10115,
a/s Swedbank, LV39HABA0551009100049

13. Iepakošanas un sūtīšanas izdevumus (gan ar Latvijas pastu gan Omnivu) apmaksā pasūtītājs, un tie sastāda 5% no kopējās pasūtījuma summas, bet
ne mazāk, kā € 5,00.

Informāciju par jebkuru Jūsu maksājumus, kurš tiek veikts internetbankā, es
vienmēr nekavējoties saņemu SMS veidā savā telefonā, jo banka mani par
to informē nekavējoties. Tā, ka par visu, kas notiek bankas kontā es esmu
ļoti operatīvi informēts un vienmēr esmu lietas kursā.

14. Nemaksājot sūtīšanas izdevumus, savu pasūtījumu varat saņemt pie mums uz vietas personīgi Ķekavas nov.
Daugmalē ‘Jaunakeros’ (to norādiet pasūtījuma veidlapā). Pasūtījumu izņemšanas konkrēto laiku
saskaņojot pa tālr. 26318938 (Jānis) vai 28210292 (Iveta).

Ja vēlaties pasūtījuma apmaksu veikt Latvijas pasta nodaļās
ar naudas pārvedumu, ņemiet vērā to, ka tagad pārskaitījuma
nosūtīšanai prasa arī saņēmēja personas kodu!

Naudas pārvedumu sūtīt uz adresi:
Jānis Dukaļskis PK-200954-10115
‘Jaunakeri’, Daugmales pag., Ķekavas nov., LV 2124
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ĀRPUS KATALOGA IR PIEEJAMS
PLAŠS PEONIJU ŠĶIRŅU UN SĒKLAUDŽU KLĀSTS.

Noslēpums

Līdz 15. septembrim var pasūtīt ļoti daudzu
šķirņu un hibrīdu (sēklaudžu) stādus. Apskatīt
un izvēlēties peoniju, īrisu u.c. stādus varēs
selekcijas dārzā, Daugmalē, to ziedēšanas laikā –
jūnija mēnesī (apskates laiku iepriekš saskaņojot
telefoniski 26318938) vai arī apskatīt mājaslapā
internetā: www.daugmalespeonijas.lv, atverot

Rozalinda

attiecīgās apakšsadaļas.
Daudzu piedāvāto šķirņu un sēklaudžu stādu skaits
ir ļoti ierobežots tāpēc pirms veicat pasūtījuma
pilnu apmaksu sazināties ar mani telefoniski vai
arī sagaidiet elektronisku apstiprinājumu, ka
visi pasūtītie stādi būs pieejami! Tālr.: 26318938,
e-pasts: dukalskis.janis@gmail.com

Ekselence

Sarma

E ņģeļu novēlējums

Jūsu zināšanai!
E-pasta adrese:
daugmalespeonijas@gmail.com
mājaslapa:

www.daugmalespeonijas.lv

Krāsu maģija

Diadēma

Blue Magic

Spring Beauty

Sipmpātija

Arctic Queen

Elegant Crown

Akita

sīpolpuķu un peoniju audzētava
DAUGMALES PEONIJAS
W W W.DAUG M A LESPEONIJAS .LV

