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20 березня 2010 року у Києві за ініціативи провідних 

ірисівників України і офіційно зареєстрована 14 липня 

2010 року в установленому законом порядку 

ПРАВЛІННЯ УСІПРАВЛІННЯ УСІ  

Голова правління: Черногуз Алла Михайлівна 
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  01014, м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1; irisua@ukr.net 
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Телефон правління УСІ:    (095) 062-20-78 

 

На сьогодні до складу УСІ входить 40 членів із різних  

областей України та 2 колективні члени 
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Вступне слово 

 
Шановні друзі! 

 
І знову з радістю вітаємо вас на сторінках нашого 

бюлетеня, щорічний випуск якого вже вдруге представляє 
Українська Спілка Ірису. 

Маємо надію, що перша збірка була для вас не тільки 
цікавою, а й корисною. Якщо ви побачили якісь недоліки, 
ми завжди раді вислухати конструктивні зауваження і 
врахувати доречні поради. 

Вкотре нагадуємо, що одним із основних завдань Укра-
їнської Спілки Ірису, разом із поширенням в Україні ку-
льтури ірису як такої, є всебічне  сприяння  розвитку  
гібридизації  в Україні та розповсюдження сортів вітчи-
зняної селекції. І цей бюлетень, в першу чергу, поклика-
ний стати джерелом інформації про доробок вітчизня-
них гібридизаторів для широкого кола квітникарів.  

Дякуємо всім, хто долучився до створення цих випус-
ків бюлетеня. Вони увібрали в себе багаторічний досвід не 
тільки українських колекціонерів і гібридизаторів ірисів 
але і “метрів” світової селекції ірисів. 

Що ви побачити у цьому бюлетені. По-перше, буде на-
друковано перелік сортів ірисів зареєстрованих членами 
УСІ у 2012 році. Така інформація друкується вперше, є 
ексклюзивною і маємо надію, що стане традиційною руб-
рикою у бюлетені. Також вперше будуть репрезентовані  
нові рубрики “Ювілей уславлених сортів”, “Наші ювіляри” 
та “Літературна сторінка”. 

Також, вашій увазі буде представлено інформацію з 
традиційної вже рубрики “Довідник ірисівника”, резуль-
тати щорічного опитування членів спілки (симпозіумів) 
із популярності сортів Високих та Карликових Борідко-
вих ірисів, а також симпозіумів Російської та Американ-
ської Спілок Ірисів; матеріали з досвіду вирощування і 
гібридизації ірисів в Україні, розповіді про досягнення сві-
тової селекції та про всі заходи, які пройшли під егідою 
УСІ у 2012 році. 

Маємо надію, що ви отримаєте лише позитивні емоції 
і корисну інформацію від перегляду цієї збірки. 

 
Правління УСІ 



   

УКРАЇНСЬКИЙ ІРИС 2012/13  8 

 

Звернення до колег 

Алла Черногуз (м. Київ) 

 

 Минув іще один ірисовий сезон. Сплив 

іще один рік існування нашої громадської орга-

нізації – Української Спілки Ірису. Що ж ціка-

вого, дієвого, нового відбулося в житті УСІ? 

 На кінець 2012 року Спілка налічувала 40 

індивідуальних і 2 колективні члени. Порівня-

но з 2011 роком наші ряди виросли, і це не 

може не радувати – охочих брати участь в за-

ходах УСІ щороку стає все більше. Проведено 

чергову виставку Високих Борідкових ірисів, 

що стала уже традиційною, і яку з нетерпінням чекали тисячі 

шанувальників ірисів. Цьогоріч нам свої колекції показали 10 

членів УСІ з різних регіонів України, де цвітіння ірису було 

саме у розпалі. На жаль, не всі змогли показати свої колекції 

з найкращого боку, оскільки багато кращих сортів у центра-

льних та південних регіонах на той час уже майже відцвіли.  

Важливою подією стала презентація на виставці колекції 

сіянців української селекції. Також вперше на виставці було 

проведено виставкове суддівство Високих Борідкових ірисів. 

Більше, ніж у 10 номінаціях командою суддів було визначено 

кращі експонати та названо прізвища кращих експонентів. Це 

ще один крок уперед в роботі Спілки.  

Черговим етапом знайомства зі світом ірисів став Другий 

з’їзд УСІ. Це була довгоочікувана подія, і не було сумнівів, 

що кожен член Спілки забажає відвідати один із кращих іри-

сових садів України, де зібрано найновіші сорти ірисів світо-

вої селекції. Відгуки про цей захід можна знайти і в мережі 

Інтернет, і на сторінках нашого видання. 

Продовжується робота з реєстрації вітчизняних сортів іри-

сів та складання єдиного реєстру сортів ірисів, що вирощу-

ються в садах українських ірисівників. Щоправда, на цьому 

шляху виникають труднощі – все ще дуже мало колег надси-

лають свої каталоги для внесення в єдиний реєстр. Звичайно, 

це справа добровільна. Але це наша спільна справа, адже ка-

талог багато чого може сказати про власника колекції. Він 

має  бути  абсолютно чітким і  грамотним, без  непрофесійної  

Голова Правління 
УСІ 

Черногуз Алла 
Михайлівна 
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самодіяльності: коли, наприклад, назва сорту, перекладена з 

однієї мови на іншу чи, взагалі, незрозуміло звідки взята і т. 

п. А потім починають «гуляти» від каталогу до каталогу, Інте-

рнетом декілька трактовок одно і того ж сорту, що приносить 

безлад… Особливо слід бути уважними при складанні своїх 

каталогів власникам провідних ірисових колекцій, бо вони є 

першоджерелами нових сортів для українських ірисівників. 

Уперше, у 2013 році на маршруті третього з’їзду буде про-

ведено суддівство вітчизняних сортів у ґрунті. Для цього сор-

ти, які надіслали наші гібридизатори, висаджено на окрему 

конкурсну ділянку. Така сама ділянка чекає і на маршруті на-

ступного, четвертого, з’їзду. У цьому році мають бути виса-

джені сорти на маршруті наступного з’їзду, та, поки що, діля-

нки для їх посадки не знайшлося, оскільки ніхто із ірисівників 

не зголосився запросити до себе в сад членів УСІ на прове-

дення з’їзду ні у 2015, ні 2016 році. У зв’язку з цим хочеться 

відзначити, що поряд із серйозними колекціями ТВ- ірисів ми 

в Україні маємо і чудову колекцію SDB- ірисів, де зібрана ве-

лика кількість сортів, багато з яких уже відсутні в інших са-

дах і є раритетними. З цією колекцією варто було б ознайоми-

тися всім членам Спілки. 

Приємно відзначити активність членів Спілки на щорічних 

Зборах, де відзначалися як позитивні моменти, так і недоліки 

у роботі Правління. Звісно, що ми вітаємо перш за все конс-

труктивну критику, яка допомагає нам у спільній справі, адже 

членство у Спілці – це добровільна посильна допомога, спря-

мована на рух уперед , на згуртованість дій усіх і кожного з 

єдиною метою: сприяння розвитку ірисівництва в Україні в 

цілому і вітчизняного ірисівництва, зокрема. І на цьому шля-

ху, як і скрізь, все гладко бути не може. Як кажуть: «Не по-

миляється той, хто нічого не робить». Тож ми маємо бути 

вдячні тим колегам, які докладають зусиль до роботи Спілки і 

допомагати їм в міру своїх сил та можливостей. Кожна розум-

на ініціатива завжди вітається, якщо вона слугує спільній 

справі.  

Хочемо нагадати, що всю потрібну інформацію про заходи, 

які проводить наша організація, можна отримати на сайті  

УСІ, який поступово наповнюється інформацією. Підкреслює-

мо, що не слід плутати сайт УСІ з розважальним контентом.  
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Наш сайт є офіційною, доступною широкому загалу, сторі-

нкою в Інтернеті, що слугує для доведення потрібної інформа-

ції до членів Спілки. Тож його формат та наповнення відбува-

ється, перш за все, виходячи з мети його створення.  

Інша справа – наш бюлетень. Він просто зобов’язаний бу-

ти цікавим. І Правління докладає до цього чимало зусиль. Ми 

закликаємо всіх небайдужих членів УСІ допомагати нам, над-

силати свої нариси, статті, цікаві спостереження – все, що 

пов’язане з ірисівництвом. Як не прикро, але більшість наших 

ірисівників просто відвідують заходи Спілки. Хотілося б біль-

ше ініціативи, конструктивних пропозицій, спрямованих на 

подолання недоліків і покращення роботи УСІ, започаткуван-

ня нових рубрик бюлетеня. Саме на сторінках нашого видан-

ня українські гібридизатори повинні показувати «на люди» 

свої цікаві сорти і сіянці, ділитися своїм досвідом по відбору 

кращих серед них. Оскільки більшість чудових зарубіжних 

сортів має недостатню зимостійкість в умовах України, нам 

слід звернути особливу увагу на створення вітчизняних сортів 

із підвищеною зимостійкістю. В своїй роботі варто поєднувати 

як мінімум два аспекти: квітка має бути довершеної форми, а 

вся рослина – міцною і стійкою до несприятливих умов та 

хвороб. І, на жаль, в цій роботі недостатньо використання ли-

ше кращих новинок світової селекції, треба звертати увагу і 

на старіші сорти, що зарекомендували себе в наших умовах  з 

найкращого боку. Їх теж варто використовувати в селекційній 

роботі, щоб отримувати здорові рослини. І в цьому плані наш 

бюлетень може стати місцем для цікавих дискусій. 

Дуже добре, що більшість членів Спілки активно відгуку-

ються на прохання заповнити листи Симпозіумів, які показу-

ють смаки і уподобання українських ірисівників. Результати 

опитування, як і наші виставки, показують високий рівень 

вітчизняних колекцій ірисів, і у цьому плані наші ірисові сади 

не поступаються кращим садам Європи. 

На цій приємній ноті залишається побажати всім вітчизня-

ним ірисівникам успіхів у справі подальшого розвитку ірисів-

ництва, а нашим гібридизаторам – якнайкращих сіянців, що у 

майбутньому стануть сортами, відомими далеко за межами 

України. Головне – невтомна праця і рух уперед. Дорогу по-

долає той, хто йде!  
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РЕЄСТРАЦІЯ  В AIS У 2012 РОЦІ 

СОРТІВ СТВОРЕНИХ ЧЛЕНАМИ  

УКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ ІРИСУ 
 

У минулому, 2012 році 9 авторами – членами  УСІ 

(Української Спілки Ірису) було зареєстровано 103 культива-

ри ірисів в AIS (Американській Спілці Ірису), яка є офіційним 

міжнародним реєстратором  сортів ірисів.  Вони належать до  

наступних класів:  
 

TB – 45 культиварів;  BB – 1 культивар; 

IB – 9 культиварів;  SDB – 32 культивари; 

MDB – 12 культиварів; SPU – 4 культивари. 
 

У наведеному переліку подається наступна інформація: 

назва, прізвище селекціонера, клас, номер сіянцю (якщо наяв-

ний), походження культивару.  

АКОЛЕ / ACOLE  ( А. Черногуз ), ТВ, сіянець 08113-21: ( HIGH 

MASTER X 06206-4: ( FANCY DRESS x 0401-4: ( RANCHO ROSE x 

PROUD TRADITION ))). 

АНАТОЛІЙ ЄВДОКИМЕНКО / ANATOLII YEVDOKYMENKO  

( І. Хорош ), ТВ, сіянець ІХ-010105: ( LENTEN PRAYER X IX-970216: 

( ANNA BELLE BABSON x SONG OF NORWAY )). 

АНТИЧНЕ ОЛОВО / ANTYCHNE OLOVO  ( І. Хорош ),  SDB, сія-

нець ІХМ-071501: ( unknown х unknown ). 

БАБУСИНА КАЗКА / BABUSYNA KAZKA ( А. Черногуз ), SDB, 

сіянець 0810-1: ( 0615-2: ( STARBABY x COOL  AS ) X ZADAVAKA ). 

БАНИЦЯ / BANYTSIA   ( М. Троїцький ), MDB,  природний  клон  

I. pumila з околиць с. Коларово Жовтневого району Миколаївської області. 

БАРВА / BARVA  ( Г. Мамченко ), ТВ, сіянець 4-52-11: 

(COPATONIC x QUEEN ANNE`S LACE ). 

БДЖІЛКА ЛАСУЄ МЕДКОМ / BDZHILKA  LASUIE  MEDKOM   

( С. Яковчук ), ІВ, сіянець 12-59А: ( I`VE GOT RHYTHM x ZING ME ). 

БІЛОПІЛЛЯ / BILOPILLIA  ( В. Яковчук ), ТВ, сіянець 12-007В: 

( SKYWALKER X ( JAZZED UP x unknown )). 

БРАТ ЗАБУДЬКА / BRAT  ZABUDKA  ( Б. Правдивий ), SDB,  

сіянець 03D638-8: ( MILANO X 00D328-16: (5D30-18: (unknown x MINI 

DYNAMO) x 8D117-4: (PUMPIN IRON x 6D46-23: (3D7-5: (MINI DYNA-

MO x unknown) x 4D23-16: (2D2-6: (BEAU x unknown) x Mrs. NATE  

RUDOLPH ))))). 

БУРХЛИВЕ МОРЕ / BURKHLYVE  MORE  ( М. Троїцький ), 

MDB,  природний  клон  I. pumila.  

В КРАЮ МАГНОЛІЙ / V  KRAIU  MAHNOLII   (І. Хорош), ТВ, 

сіянець ІХ-071201:(BUISSON DE ROSES x ANATOLII YEVDOKYMENKO). 
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ВАНІЛЬНЕ НЕБО В ДОЛОНЯХ / VANILNE  NEBO  V             

DOLONIAKH  ( В. Яковчук ), ТВ, сіянець 12-008В: ( SKYWALKER X 

( JAZZED UP x unknown )). 

ВЕДМЕЖАТКО / VEDMEZHATKO  ( С. Яковчук ), SDB, сіянець 

11-1052: ( WEBMASTER x NEUTRON ). 

ВЕЛЕС / VELES ( А. Черногуз ), SPU, сіянець 0767-2: 

(LENKORAN x MAHOGANY LORD ).  

ВЕСЕЛКОВЕ СВЯТО / VESELKOVE  SVIATO  ( В. Яковчук ), 

ТВ, сіянець 12-015В: ( BRAGGADOCIO X ( SO CALLED x unknown )). 

ВЕСНЯНКА / VESNIANKA  ( А. Черногуз ), SDB, сіянець 08G-2: 

( GLINT х unknown ). 

ВЕЧІР ШАНСОНУ / VECHIR  SHANSONU  ( А Черногуз ), TB, 

сіянець 08161-1: ( SKARBY SOFIYI x ROMANCER ). 

ВІЧНА І КОХАНА / VICHNA  I  KOKHANA   ( С. Яковчук ), ТВ, 

сіянець 12-105А: ( COFFEE WHISPERS x unknown ). 

ГОРЛИЧКА / HORLYCHKA  ( А. Черногуз ), SDB, сіянець  0832-

8: ( RULADA X 06221-13: ( unknown x TANZANIAN TANGERINE )). 

ГРОМОВЕРЖЕЦЬ / HROMOVERZHETS  ( В. Яковчук ), ТВ, 

сіянець 12-004В: (CONDOTTIERE x NEXT MILLENNIUM ). 

ҐАЗДА / GAZDA ( А. Черногуз ), ТВ, сіянець 08179-6: ( 0419-3: 

( RANCHO ROSE x BREAKERS) X ROMANTIC GENTLEMAN ). 

ҐІАЦИНТОВЕ СОНЦЕ / GIATSYNTOVE  SONTSE  ( І. Хорош ), 

ТВ, сіянець ІХ-050802: ( ODNA KALYNA x FALL FIESTA ). 

ДАРУНОК СОНЯЧНОГО ЛІТА / DARUNOK  SONIACHNOHO  

LITA ( М. Троїцький ), SDB, сіянець SP-06/6-2: ( WELDER`S FLAME x 

І.  pumila ). 

ДВІ ЗІРКИ / DVI  ZIRKY  ( А. Черногуз ), ТВ, сіянець 0898-2: 

( ROCK STAR x DAUGHTER OF STARS ). 

ДЖЕРЕЛЬЦЕ / DZHERELTSE ( А. Черногуз ), SDB, сіянець  

09М-9: ( MUSIC x unknown ). 

ДИВО-ПРЯДИВО / DYVO - PRIADYVO  ( С. Яковчук ), ІВ, сія-

нець 12-65А: ( WEBMASTER x STAGE LIGHTS ). 

ДІВЧИНКА-КРИЖИНКА / DIVCHYNKA-KRYZHYNKA   

( М. Троїцький ), SDB, сіянець ST-07-5/1: (PURE ALLURE x HIGGLEDY

-PIGGLEDY ). 

ДОКТОР ДЖАЗ / DOKTOR  DZHAZ   ( Г. Мамченко ), ВВ, сія-

нець 2-10-11: ( HALO IN PEARL x CHINESE NEW YEAR ). 

З ЖУРБОЮ РАДІСТЬ ОБНЯЛАСЬ / Z  ZHURBOIU  RADIST  

OBNIALAS  ( С. Яковчук ), ТВ, сіянець 12-72А: ( NEXT MILLENNIUM 

x RACING HEART ). 

ЗАСВАТАНА-НЕ-ВІНЧАНА / ZASVATANA - NE - VINCHANA    

( Т. Троїцька ), MDB, природний клон  I. pumila з околиць села Дмитрів-

ка Очаківського району Миколаївської області. 

ЗВУКИ МУЗИКИ / ZVUKY  MUZYKY ( А. Черногуз ), ТВ, сія-

нець 06266-2-1:( POND LILY x HEATHER BLUSH ). 
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ЗИМОВА ВИШНЯ / ZYMOVA  VYSHNIA  ( А. Черногуз ), ТВ, 

сіянець 08112: ( 06206-4: ( FANCY DRESS x 0401-4: ( RANCHO ROSE x 

PROUD TRADITION )) X HIGH MASTER ).  

ЗМОВНИЦЯ / ZMOVNYTSIA ( С. Яковчук ), SDB, сіянець 12-1091: 

(JAZZAMATAZZ x INVISIBLE ). 

ЗОЗУЛИНІ ЧЕРЕВИЧКИ / ZOZULYNI  CHEREVYCHKY  

(С.  Яковчук ), SDB, сіянець 12-10104: ( TINGLE x unknown ). 

ЗОЛОТА АНТИЛОПА / ZOLOTA ANTYLOPA  ( І. Хорош ), SPU, 

сіянець IXS-090101: ( FRIGIYA x I. orientalis ). 

ЗУПИНИ ПОСМІШКУ / ZUPYNY  POSMISHKU  (Г. Мамченко), 

ТВ, сіянець 1-2-11: ( LIP SERVICE x IDOL ). 

ІВАН МАРЧУК / IVAN  MARCHUK   ( І. Хорош ), ТВ, сіянець 

 ІХ-060718: ( COFFEE WHISPERS x STARY DZVONAR ). 

ІВАСИК / IVASYK  ( Б. Правдивий ), SDB, сіянець 07D1423-5: 

( 03D702-3:(9D238-5,ZADYRAKA sib.x 9D212-2: (DOKAZ x TALK)))X 

01D512-1:(9D196-6:(JEWELER`S ART x 7D83-5:(2D2-2(BEAU x unknown) x 

PUMPIN IRON)) x 8D120-4:(PUMPIN IRON x 6D57-1:(4D23-8:(2D26:

(BEAU x unknown) x Mrs. NATE RUDOLPH) x 3D11-10:( MRS.NATE  

RUDOLPH x unknown))). 

ІРИНКА / IRYNKA  ( Б. Правдивий ), SDB, сіянець 06D1345-5: 

( unknown х unknown ). 

КАПЕЛЮШНИК / KAPELIUSHNYK ( С. Яковчук ), SDB, сіянець 

12-52А: ( FINE IDEA X 0934: ( WEBMASTER x CLASH )). 

КЕНТАВР / KENTAVR  ( А. Черногуз ), SPU, сіянець 0729-1: 

(MAHOGANY LORD x LENKORAN). 

КИЧЕРИ / KYCHERY ( А. Черногуз ), ТВ, сіянець 08135-8: (0405-3: 

( AUTUMN LEAVES x SIXTINE C ) X ROMANTIC GENTLEMAN ). 

КОБЗАР / KOBZAR  ( Г. Мамченко ), ТВ, сіянець 2-24-11: ( HALO 

IN PEARL x IDOL ). 

КОЗАЧОК / KOZACHOK ( А. Черногуз ), SDB, сіянець 0409-1: 

( unknown х unknown ). 

КОНФІТЮР / KONFITIUR  ( С. Яковчук ), SDB, сіянець 12-1095: 

( CLASH x ARTFUL ). 

КРАЛЕЧКА / KRALECHKA  ( С. Яковчук ), SDB, сіянець 12-10301: 

( CLASH x ARTFUL ). 

ЛАСУНКА / LASUNKA  ( Т. Троїцька ), MDB, природний клон 

I. pumila з околиць села Дмитрівка Очаківського району Миколаївської 

області. 

ЛІСОВА КРИНИЧКА / LISOVA  KRYNYCHKA ( С. Яковчук ), ІВ, 

сіянець 12-60А: ( BALLET LESSON X 0963: ( ENJOY THE PARTY x  

unknown )). 

ЛІТЛ СЙУПЕСТІШН / LITTLE  SUPERSTITION  (М. Троїцький), 

MDB,  природний  клон  I. pumila з околиць села Коларово Жовтневого 

району Миколаївської області. 

 ЛУСКУНЧИК / LUSKUNCHYK  ( І. Хорош ), SDB, сіянець  

ІХМ-051204: ( LITTLE BEV х unknown). 
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ЛЮЛІ-ЛЮЛІ / LIULI-LIULI  ( С. Яковчук ), SDB, сіянець: 

(unknown х unknown). 

МАРЕВО / MAREVO  ( С. Яковчук ), SDB, сіянець 12-20А: ( WIDE 

OPEN x ARTFUL ). 

МАР`ЯНОЧКА / MARIANOCHKA  ( Б. Правдивий ), SDB, сіянець 

06D1348-1: ( unknown х unknown ). 

МЕДОБОРИ / MEDOBORY  ( А. Черногуз ), ТВ, сіянець 0798-6: 

( 0509-8: (THORNBIRD x MESMERIZER ) X CORPS DE BALLET ). 

МІЙ ОБЕРІГ / MII  OBERIH  ( А. Черногуз ), ТВ, сіянець 0508-2: 

( MAUVELOUS x MESMERIZER ). 

МІЙ ПЕРВІСТОК / MII PERVISTOK   ( С. Волик ),  MDB, сія-

нець ТР-07/47-1: ( HIGGLEDY-PIGGLEDY x I. pumila ). 

МІЛА / MILA ( Б. Правдивий ), SDB, сіянець 03D638-17: ( MILANO 

X 00D328-16: (5D30-18: (unknown x MINI DYNAMO) x 8D117-4: 

(PUMPIN IRON x 6D46-23: (3D7-5: (MINI DYNAMO x unknown) x 4D23-

16: (2D2-6: (BEAU x unknown) x Mrs. NATE RUDOLPH ))))). 

МІНОР / MINOR (Б. Правдивий), SDB, сіянець 03D675-7:(8D171-1: 

(unknown х unknown) X unknown ). 

МІСІОНЕР / MISIONER  ( С. Яковчук ), ТВ, сіянець 12-83А: 

( NEXT MILLENNIUM  x TIGER HONEY ). 

МОДНИЙ КАПЕЛЮХ / MODNYI  KAPELIUKH  ( С. Яковчук ), 

SDB, сіянець: ( CHICORY DICKORY x JAZZAMATAZZ ). 

МОЛЬФАР / MOLFAR  ( А. Черногуз ), SPU, сіянець 0767-3: 

( LENKORAN x MAHOGANY LORD). 

МРІЇ РОМАНТИКА / MRII  ROMANTYKA  ( М. Троїцький ), 

MDB,  природний  клон  I. pumila. 

НАМИСТИНКА НА ХМАРЦІ / NAMYSTYNKA  NA  KHMARTSI  

( С. Яковчук ), ІВ, сіянець 12-58А: ( NEUTRON x JAZZED UP ). 

НІЧ УБРАЛАСЬ ЗОЛОТОМ / NICH  UBRALAS  ZOLOTOM  

(В.  Яковчук), ТВ, сіянець 12-011В: ( SKYWALKER X ( JAZZED UP x  

unknown )). 

НІЧНИЙ КЛАБ-ДЕНС / NICHNYI  KLAB-DENS   ( С. Яковчук ), 

SDB, сіянець: ( unknown х unknown ). 

ОАЗА / OAZA  ( А. Черногуз ), ТВ, сіянець 0727-8: ( 0505-02:( SO-

FIA x PUMPKIN CHEESECAKE ) X 0406-01:   ( BREAKERS  x PUMPKIN 

CHEESECAKE )). 

ОБІЦЯНКА / OBITSIANKA  ( Б. Правдивий ), SDB, сіянець 

05D1154-8: ( 03D696-20:(9D229-3:(6D41-19:(2D2-2:(BEAU x unknown) x 

GINGERBREAD MAN) x 7D65-4:( Mrs.NATE RUDOLPH x PUMPIN 

IRON)) x 9D212-2:(DOKAZ  x TALK)) X 01D476-10: 8D126-6: (2D2-2: 

(BEAU x unknown) x 6D50-27: (4D11-4: (Mrs. NATE RUDOLPH 

x unknown) x GINGERBREAD MAN)) X 9D212-2: (DOKAZ x TALK )). 

ПАНЯНКА / PANIANKA  ( Б. Правдивий ), ТВ, сіянець 05Т696-6: 

( BRINDLED BEAUTY x CLASSIC LOOK ). 

ПАПОРОТІ ЦВІТ / PAPOROTI  TSVIT ( М. Троїцький ), МDB, 

сіянець SP-06/5-2: ( PURE ALLURE x I. pumila ). 
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ПІРАТСЬКИЙ СКАРБ / PIRATSKYI SKARB ( Б. Правдивий ), 

SDB, сіянець 03D674-1:( 8D169-11:(6D46-23:(3D7-5:(MINI DYNAMO x  

unknown) x 4D23-16:(2D2-6:(BEAU x unknown) x Mrs. NATE RUDOLPH))

x6D46-16 sib.) X 00D272-2: ( BALLET LESSON x 8D169-11 )). 

ПІСНЯ КАПІТОШКИ / PISNIA  KAPITOSHKY  ( Г. Мамченко ), 

ТВ, сіянець 5-1-11: ( DEVIL'S LAKE x QUEEN OF ANGELS ).  

ПО ДОРОЗІ В КАЗКУ / PO  DOROZI  V  KAZKU  ( С. Яковчук ), 

ІВ, сіянець 12-44WL: ( WEBMASTER x LADY JANE ). 

ПОЄДИНОК / POIEDYNOK ( С. Яковчук ), ТВ, сіянець 12-82А: 

( TO THE POINT x CORPS DE BALLET ). 

ПТАШЕЧКА / PTASHECHKA   ( С. Яковчук ), ІВ, сіянець 12-64А2: 

( BALLET LESSON X 0963: ( ENJOY THE PARTY x unknown )). 

РАЙСЬКІ ОСТРОВИ / RAISKI  OSTROVY   ( А. Черногуз ), ТВ, 

сіянець 0755-1: ( SMART MOVE X 0417-3: ( THORNBIRD x AFRICAN 

MAHOGANY )). 

РІЗДВЯНА ЗІРНИЧКА / RIZDVIANA ZIRNYCHKA (А.Черногуз ), 

SDB, сіянець 006С-18: ( unknown х unknown ). 

РОЗПРЯГАЙТЕ ХЛОПЦІ КОНЕЙ / ROZPRIAHAITE  

KHLOPTSI  KONEI  ( І. Хорош ), ТВ, сіянець ІХ-070102: (MESMERIZER 

x SHEER ECSTASY  ). 

РУСАЛІЯ / RUSALIIA  ( Т. Троїцька ), MDB, природний клон  

I. pumila з околиць села Дмитрівка Очаківського району Миколаївської 

області. 

САД НЕТАНУЧИХ СКУЛЬПТУР / SAD  NETANUCHYKH  

SKULPTUR  ( І. Хорош ), ТВ, сіянець ІХ-083402: ( KALIGAZAM  x 

QUEEN OF ANGELS ). 

САМІТНИЦЯ / SAMITNYTSIA  ( С. Яковчук ), SDB, сіянець  

11-1050: ( TINGLE x CLASH ). 

САРМАТСЬКІ ПРИКРАСИ / SARMATSKI  PRYKRASY   

(М. Троїцький ), MDB,  природний  клон  I. pumila. 

СВІТАНКОВИЙ КРАЙ / SVITANKOVYI  KRAI   ( С. Яковчук ), 

ТB, сіянець 12-182А: ( BRAGGADOCIO X ( SO CALLED x unknown )). 

СЕСТРА ЛИБІДЬ / SESTRA LYBID  ( А. Черногуз ), ТВ, сіянець 

0893-7: ( RUTH BLACK X 0508-12: ( MAUVELOUS x MESMERIZER )). 

СИНЕВИР / SYNEVYR  ( І. Хорош ), ТВ, сіянець ІХ-083104: 

( STARY DZVONAR х RIPPLING RIVERS ). 

СОНЯЧНІ ВІТРИЛА / SONIACHNI  VITRYLA  ( М. Троїцький ), 

SDB,  сіянець SP-06/6-3: ( WELDER`S FLAME x I. pumila ). 

СПОГАД / SPOHAD   ( Б. Правдивий ),  TB , сіянець 01T559-1: 

( DAWN SKY x DYLAMA ). 

СТОЖАРИ / STOZHARY  ( І. Хорош ), ТВ, сіянець ІХ-083609: 

(AVALON SUNSET x VIBRANT). 

СУВЕНІР ІЗ ОПІШНІ / SUVENIR  IZ  OPISHNI  (А. Черногуз ), 

SDB, сіянець 06W1-1: ( WISE x unknown ). 

СУНИЧНЕ ЛІТО / SUNYCHNE LITO  ( С. Яковчук ), ІВ, сіянець 

12-55А2: ( NEUTRON x JAZZED UP ). 
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СХІДНІ СОЛОДОЩІ / SKHIDNI  SOLODOSHCHI  (Т. Троїцька), 

MDB, природний клон  I. pumila з околиць села Дмитрівка Очаківського 

району Миколаївської області. 

ФАРБИ ГЛАМУРУ / FARBY  HLAMURU  ( Т. Троїцька ), MDB, 

природний клон  I. pumila з околиць села Дмитрівка Очаківського району 

Миколаївської області. 

ХОЛОДНІ РОСИ / KHOLODNI  ROSY  ( С. Яковчук ), ІВ, сіянець 

12-55А: ( NEUTRON x JAZZED UP ). 

ЦВІТУТЬ ВЕСНЯНКИ / TSVITUT  VESNIANKY  ( С. Яковчук ), 

ІВ, сіянець 12-64А: ( BALLET LESSON X 0963: ( ENJOY THE PARTY x 

unknown )). 

ЧАРИ НОЧІ / CHARY  NOCHI  ( С. Яковчук ), ТВ, сіянець 12-69А: 

( HELEN DAWN x SALSA RIO). 

ШАРАДА / SHARADA   ( Б. Правдивий ),  TB , сіянець 05Т729-1: 

( VURDALAK x FANCY DRESS). 

ЮКРЕЙНІЕН ҐРЕЙС / UKRAINIAN GRACE  ( І. Хорош ), ТВ, 

сіянець ІХ-082912: ( STARY DZVONAR x VIENNA WALTZ ). 

ЮКРЕЙНІЕН ДЕНС / UKRAINIAN DANCE ( І. Хорош ), ТВ, сія-

нець ІХ-082902: ( STARY DZVONAR x VIENNA WALTZ ). 

ЮКРЕЙНІЕН СОН / UKRAINIAN SONG  ( І. Хорош ), ТВ, сія-

нець ІХ-082002: ( SET TO MUSIC x VISION IN PINK ). 

Я ВЖЕ НЕ ПЛАЧУ / YA  VZHE  NE  PLACHU   ( С. Яковчук ), 

ТВ, сіянець 12-71А: ( SOTTO VOCE x RACING HEART ). 

ЯВОРИНА / YAVORYNA  ( А. Черногуз ), ТВ, сіянець 0778-7: 

( HOT SECRET X 0416-2: (VITAFIRE x DEPECHE MODE )). 

ЯРМАРОК / YARMAROK  ( А. Черногуз ), ТВ, сіянець 08141-2: 

( SHADOWS X 0531-5: ( unknown x CELEBRATION SONG )). 

ЯРОСЛАВНА / YAROSLAVNA  ( А. Черногуз ), SDB, сіянець 0607-

6: ( PAUSE x 0409-1: (unknown x unknown )). 

ЯСНА ДІБРОВА / YASNA  DIBROVA  ( С. Яковчук ), ТВ, сіянець 

12-73А: ( ARCTIC EXPRESS x SNEEZY ). 

 

Окрім цього, у 2012 році в Україні було офіційно інтроду-

ковано  58 зареєстрованих культиварів ірисів, 4 українських 

авторів. 
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ІІІ Всеукраїнська виставка  

Високих Борідкових ірисів - 2012 

Юрій Буйдін (Київ) 

25-27 травня 2012 року в Національному ботанічному 

саду ім. М.М. Гришка НАН України (НБС) відбулася ІІІ Все-

українська виставка Високих Борідкових ірисів. Ця подія від-

булася вже третій рік поспіль. Регулярні виставки ірисів були 

започатковані 2010-го року НБС та громадською організацією 

"Українська Спілка Ірису" (УСІ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учасники виставки 

На радість ірисівникам, борідкові іриси знову порадували 

своїм прекрасним цвітінням. Хоча у центральних і південних 

областях України пік масового цвітіння вже минув і колекціо-

нери із цих регіонів не змогли максимально представити свої 

колекції, але це не зіпсувало загальну картину ірисового свя-

та і на виставці, як завжди, було продемонстровано величезне 

різнобарв’я експонатів. Виставка викликала значний ажіотаж 

не тільки серед колекціонерів нашої улюбленої квітки, але й 

серед звичайних киян і гостей столиці. За два з половиною 

дні проведення виставки її відвідали близько чотирьох тисяч 

цінителів прекрасного. 

 У порівнянні з минулим роком на виставці було предста-

влено 10 колекцій  ірисівників з різних регіонів України (що 

не може не радувати, адже 2011-го таких колекцій було 9, а у 

2010 – 7). Тут можна було побачити більше 700 сучасних со-

ртів Високих Борідкових ірисів (близько 1000 експонатів).  
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Найпредставленішими були колекції ірисівників Київської 

області. По-перше, це колекція Національного ботанічного 

саду ім. М.М. Гришка НАН України (куратор, к.б.н. Ю.В. 

Буйдін), які представили близько 100 сортів ірисів сучасної 

закордонної й вітчизняної селекції. По-друге, вкотре пораду-

вала око найсучасніше зібрання ірисів в Україні – колекція 

ірисівника-любителя О.Г. Монако із с. Хотів, Київської облас-

ті, де він показав близько 120 суцвіть Високих Борідкових 

ірисів. Не зважаючи на те, що Олександру Гавриловичу цьо-

го року випала честь приймати ІІ з’їзд УСІ, на що пішло над-

звичайно багато зусиль і часу, він знайшов можливість про-

демонструвати і зрізані квіти. Такий ентузіазм не може не 

захоплювати, за що всі члени Спілки щиро вдячні пану Олек-

сандру.  

Значно представленішою (близько 150 сортів сучасних 

борідкових ірисів) ніж у минулі роки була колекція З.К. Глу-

менко із с. Мала Снітинка, Фастівського р-ну, Київської обла-

сті, яку демонстрував член УСІ О.М. Орєхов. З північної час-

тини Київщини, свої рослини (близько 20 експонатів) привіз 

відомий ірисівник і гладиолусівник-любитель Самойленко І.Г. 

Також слід відмітити дебюти на виставці М.В. Коноваленко з 

м. Борисполя, яка представила не тільки сорти зарубіжної 

селекції, а й власні сіянці (усього близько 20 експонатів) та 

відомого селекціонера-гладіолусівника і колекціонера ірисів 

Е.В. Виноградської. 

Як завжди якістю зрізаних квітів вразила колекція родини 

Якименків із Чернігівської області. Колекціонери продемонст-

рували близько 100 культиварів Високих Борідкових ірисів 

різноманітної кольорової гами. Також Чернігівщину предста-

вив колекціонер ірисів Г.С. Мамченко з м. Прилуки, який 

продемонстрував близько 70 сортів борідкових ірисів як зару-

біжної, так і власної селекції.  

Також, східний регіон, а саме м. Ворожбу Сумської облас-

ті, вперше репрезентували молоді але вже досвідчені україн-

ські селекціонери Володимир та Світлана Яковчук. Вони 

представили увазі відвідувачів більше 50 сортів і сіянців ви-

ключно власної селекції. Щиро вітаємо Світлану і Володю з 

вдалим дебютом і маємо надію, що і наступного року вони 

порадують нас власним селекційним доробком. 
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Полтавську область репрезентувала голова правління УСІ 

– Черногуз Алла Михайлівна. Серед її експонатів було близь-

ко 100 сортів, як іноземної селекції, так і її власні зареєстро-

вані сорти і сіянці. 

Південний регіон був представлений колекцією родини 

Троїцьких із м. Миколаєва, де було показано невелику експо-

зицію сортів зарубіжної селекції та власних перспективних 

сіянців. 

І, як завжди, одним із найбільших стендів був стенд селе-

кціонера-ірисівника з м. Тернополя І.Я. Хороша. Він продемо-

нстрував близько 130 сортів борідкових ірисів, більшість з 

яких власної селекції. Це як зареєстровані сорти, так і перс-

пективні сіянці.  

Також, слід відзначити, що вже традиційно крім ірисів, від-

відувачі могли помилуватися експозицією півоній, колекції 

Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН Украї-

ни (куратор, к.б.н. В.Ф. Горобець), яка на сьогодні носить 

статус Національного надбання України. Цього року було 

представлено більше 100 сортів півоній (близько 500 експона-

тів), як закордонної, так і вітчизняної селекції. 

Весь цей квітковий хоровод, був увінчаний живописом мо-

лодого українського художника Любомира Мартинюка. Оку 

відвідувачів було представлено декілька десятків картин здебі-

льшого з ірисової та півонієвої тематики, які, безумовно, при-

красили ірисове свято. 

Також, слід відмітити ще одну значущу подію для україн-

ського ірисівництва, яка відбулась на виставці цього року. А 

саме, вперше було проведено виставкове суддівство ірисів. 

Колегія з чотирьох суддів членів УСІ (І. Хорош, А. Черногуз, 

Ю. Буйдін, М. Троїцький) відібрала найкращі сорти у 17 номі-

націях. Результати голосування ви можете побачити у табли-

ці. 

Усі лауреати конкурсу були відзначені чудовими диплома-

ми розробленими Спілкою. Правління і всі члени УСІ щиро 

вітають лауреатів, бажають їм міцного здоров’я, успіхів у по-

дальших конкурсах не тільки всеукраїнського, а і світового 

масштабу. Маємо надію, що виставкове суддівство стане тра-

диційним, адже це є вагомим результатом як селекційної, так 

і інтродукційної роботи наших ірисівників. 
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Висловлюємо величезну подяку всім учасникам виставки, 

як тим, хто надав свої рослини, так і тим, хто взяв активну 

участь у її оформленні. Тому, користаючись із нагоди, вкотре 

запрошуємо всіх любителів ірису вступати до УСІ, брати акти-

вну участь у її діяльності і, відповідно, демонструвати свої кві-

ти на наступних виставках. Ми зобов'язані показувати красу 

цієї квітки людям! 

 

В ІРИСОВОМУ САДУ РОДИНИ МОНАКО  

(ВРАЖЕННЯ ПРО ІІ З’ЇЗД УСІ) 
 

Ірина Лукава (м. Львів) та  

Алла Черногуз (м. Київ) 
 

Коли з’явилася інформація про те, що ІІ з’їзд Української 

Спілки Ірису відбудеться в ірисовому саду Олександра і Кате-

рини Монако, то питання «Їхати чи не їхати?» не виникало. 

Звичайно, їхати. І, як виявилося пізніше, таких бажаючих бу-

ло багато. Ірисівники приїхали з усіх куточків України.  
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А заради чого?  Щоб побачити одну з найкращих колекцій 

ірисів, поспілкуватися, обмінятися враженнями. І ми не були 

розчаровані, побачене перевершило найсміливіші сподівання. 

Тільки-но  нас провели до ірисового саду – всі негайно схопи-

лися за фотоапарати і записнички (які були завбачливо розда-

ні господарем). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учасники з’їзду 

Перш за все, вразили розміри ділянки і розмаїття сортів 

Високих Борідкових ірисів, причому, це були в основному сор-

ти найновішої селекції. Значну частину цих ірисів більшість 

гостей бачили тільки на сторінках сайтів зарубіжних ірисівни-

ків. Кожна квітка – це новий несподіваний сюрприз, фантасти-

чне поєднання кольорів, відтінків, форм. Ця різноманітність 

цілком виправдовує назву рослини, адже слово «iris»  в перек-

ладі означає «веселка».  

Перераховувати всі сорти, що сподобалися – справа невдя-

чна, та й місця не вистачить.  Досить назвати  лише деякі: 

ACCESSIBLE (Ghio’08) – рожево-пурпуровий сильно гофрова-

ний, BUCCANEER’S PRIZE (Blyth’09) – бургунді-червоний ек-

стремально гофрований, BE ORIGINAL (Ghio’09) – оригі-

нальнй двохкольоровий, CALGARY (Johnson’10) – двохвідтін-

ковий блакитний з широченними фолами, CAMERA READY 

(Tasco’09) – бронзово-коричневий, посипаний «піском», 

CHESTNUTS ROASTING (Blyth’10) – мереживний шоколад-

ний,  HYSTERIA  (Blyth’08)  –  білий  з  яскравим візерунком,  
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LASLEY MY LOVE (Blyth’08) – найніжніший мереживний ко-

ралово-рожевий, MAHOGANY MAGIC (Johnson’10) – розкіш-

ний жовто-коричневий, OPENING NUMBER (Black’10) – бла-

китно-фіолетовий з золотою мережкою, OBSESSED (Blyth’11) 

– супергофрований вишнево-сливовий оксамитової текстури, 

REPERTOIRE (Johnson’11) – своєрідний оливково-лавандовий 

з широким кантом і чудово гофрований, WISH LIST (Black’11) 

– білосніжний з пурпуровими жилками. 

Більшість колекціонерів їхали сюди не тільки для того, щоб 

на власні очі побачити нові сорти, але й чогось навчитися. 

Всіх без винятку гостей з’їзду вразив високий рівень агротех-

ніки: вся колекція, що налічує багато сотень сортів, розміще-

на на акуратних двохрядкових ділянках, між якими є неширо-

кі стежинки, зручні для проходу і споглядання квітуючих іри-

сів. Всі рослини в прекрасному стані, кожен сорт позначений 

табличкою, що є дуже важливим і набагато спрощує огляд 

колекції. Особисто мене (І. Лукава) ця поїздка спонукала пе-

реглянути свої погляди на формування колекції ірисів. Раніше 

мені здавалося, що позбутися старих сортів, які я так полюби-

ла і які росли в мене стільки років, це те саме, що вигнати з 

дому приручену тварину. Безумовно, старі сорти мають певну 

естетичну і історичну цінність, але розміри ділянки не безме-

жні, а для догляду за рослинами потрібно докладати все біль-

ше і більше зусиль. Тому непотрібно гнатися за кількістю, 

треба зосередитися на якості сортів.  

Крім того, саме в саду родини Монако я вперше побачила 

іриси арілбреди (AB) і була зачарована. Арілбреди – це гібри-

ди   борідкових   ірисів  та  ірисів  Oncocyclus  і  Regelia. Кра-

су цієї оригінальної квітки дещо затьмарювали граціозні Висо-

кі Борідкові іриси, які були і залишаються королями серед 

ірисів, але і арілбреди заслуговують на те, щоб рости в наших 

квітниках. Вразили мене сорти AB з характерним для них те-

мним сигналом на фолах: OCTAVE (Johnson’08), LANCER 

(Shockey’95). В Україні їх культура не дуже популярна, але 

мені вже вдалося придбати кілька сортів арілбредів і з’ясува-

ти, що ще з десяток сортів також вирощується в колекціях 

наших ірисівників. 

Приємно було зустріти тих колекціонерів, з якими я позна-

йомилася  на  першому  з’їзді  УСІ,  завести  нові знайомства.  
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Цьому сприяла невимушена атмосфера, що панувала серед 

учасників зустрічі. А під час «гастрономічної» частини ми ма-

ли можливість не тільки насолодитися надзвичайно смачним 

обідом, який запропонувала гостям господиня дому пані Кате-

рина, але й  обмінятися враженнями, поділитися досвідом і 

обговорити плани на майбутнє. Тут же кожен із учасників 

отримав сувенір на згадку – красиву чашку із зображенням 

символіки з’їзду. 

Серед сірості і буденності нашого життя очі людини зав-

жди будуть спрямовуватися вгору, до неба, але і наша квітуча 

земля може подарувати безмежну втіху від споглядання  непе-

ревершеної краси квітів. Саме таку, справді чаруючу красу, 

ми і побачили в ірисовому саду родини Монако. Без сумніву, 

ця колекція – краща в Україні за кількістю найновіших сортів 

ірисів, всі новинки найуспішніших гібридизаторів США (К. 

Кеппел, П. Блек, Д. Гіо) та Австралії (Б. Блайз) відразу після 

появи в продажу отримують «прописку» в цьому саду. Госпо-

дарі саду зробили все для того, щоб на згадку про з’їзд у гос-

тей саду залишилося відчуття незабутнього свята, за що їм і 

Правлінню Української Спілки Ірису велика вдячність.  

Здоров’я, сили Вам і наснаги! 
 

 

 

 

У продовження нашої вже традиційної рубрики, стаття про 

те, як починаючому гібридизатору правильно вести записи своїх схре-

щувань, тобто вести родоводи власних сортів. Питання надзвичайно 

важливе, адже самі родоводи сортів надають всю необхідну інформа-

цію про той чи інший сорт, який бере участь у схрещуваннях, не 

тільки власне гібридизатору, так і тим, хто буде використовувати ці 

сорти у майбутніх схрещуваннях. 

  

«РОДОВЕ ДЕРЕВО» ІРИСУ 

 Яковчук Світлана (м. Ворожба) 

 

Минулого року в бюлетені було надруковано статтю 

«Техніка гібридизації борідкових ірисів». Сподіваюсь, що для 

тих, хто вирішив займатися гібридизацією, така стаття стане 

особливо корисною. Але щоб досягти надзвичайно високих 

успіхів у цій справі, треба знати більше.  

ДОВІДНИК ІРИСІВНИКА 
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Можливо хтось вже скористався нашим досвідом та мето-

дами і провів різні варіанти схрещувань ірисів. З роками, кі-

лькість схрещувань буде все більшою, треба буде їх якось 

фіксувати, тобто вести їх родовід. До того ж, якщо гібридиза-

тор, набуваючи досвіду, започаткує власну гібридизаційну 

програму – в подальшому йому потрібно буде досліджувати 

походження сортів ірисів і знати послідовність реєстрації ку-

льтиварів. Це дасть йому змогу аналізувати джерела похо-

дження тих чи інших ознак і властивостей сортів чи сіянців. 

Щоб отримати бажаний результат гібридизатор, особливо по-

чатківець, повинен вміти правильно вести родовід. 

Досвідчені світові гібридизатори вже не одне десятиліття 

займаються схрещуваннями і веденням власних гібридизацій-

них програм. На сьогодні родоводи стали дуже складними і 

об’ємними, як власне і їх записи. Стаття австралійського гіб-

ридизатора Беррі Блайза «В пошуках рожевої аме-

ни…» (переклад якої було надруковано у бюлетені (№1, 2012 

р.) також свідчить про те, наскільки важливими є записи ро-

доводів, бо вони дають вичерпні відомості про батьків.  

Родовід прийнято зображувати у вигляді діаграми, або 

«родового дерева». Щоб записи були стислими, використову-

ють більш компактний спосіб ведення родоводу. Такий варі-

ант використовується у довіднику «Iris Check List» (AIS – 

Американської Спілки Ірису), який друкується раз на десяти-

ліття, а також, самі гібридизатори часто надають їх у своїх 

каталогах. Запис родоводу має вигляд імен, поставлених у 

дужки «(  )» і розділених знаком схрещування «х». Як прик-

лад, розглянемо походження сорту ірису КАПЕЛЮШНИК 

(С. Яковчук, 2013, SDB) в реєстраційних записах його родо-

від наступний: 

FINE IDEA Х 0934: (WEBMASTER х CLASH) 

Про що нам це говорить. Літера «х» вказує на те, що бу-

ло проведено схрещування. Ім’я, розташоване зліва від «х», 

вказує на материнську рослину (яка дає насіння), а ім’я 

справа від «х» – це ім’я батьківської рослини (від якої було 

взято пилок).  

Велика літера «Х», що стоїть на початку – записується у 

родовід і вказує на дію останнього схрещування, яке, власне, 

й  привело до отримання сорту,  який  ми  в  даному випадку  
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розглядаємо. По відношенню до сорту КАПЕЛЮШНИК, це 

означає, що материнською рослиною («матір’ю»)   був сорт  

FINE IDEA, а батьківською («батьком) – сіянець від 

(WEBMASTER х CLASH). 

Тепер пояснимо значення запису, який стосується батьків-

ської рослини. В дужках «(  )» записано імена двох ірисів, які, 

в результаті схрещування між собою дали сіянець «0934:». 

Двокрапка, яка стоїть після числового значення «0934» – роз-

цінюється як знак рівності, і вказує на те, що «0934» є сіянець, 

отриманий від WEBMASTER («матір») та CLASH («батько»). 

Таким чином, спираючись на походження сорту КАПЕЛЮШ-

НИК, діаграма його «родового дерева» наступна: 

 

 

 

 

 

 

 

У горизонтальному вигляді «дерева» у верхній частині кож-

ної гілки розташовується материнська рослина, яка утворює 

насіннєву коробочку. Щоб продовжити побудову «дерева» мож-

на звернутися до довідника «Iris Check List» і знайти кожний 

елемент (в даному випадку це:  FINE IDEA, WEBMASTER, 

CLASH) та вписати їх родоводи на додаткових гілках «дерева». 

Але є ймовірність, що доведеться пройти таким чином дуже 

багато поколінь. Можна навіть дійти до видів по деяким із гі-

лок. На сьогодні багато культиварів мають дуже складні скла-

дові своїх родоводів і тому їх побудова може зайняти багато 

місця. Але незалежно якої складності родовід, якщо він побу-

дований правильно, то його можна трансформувати в «дерево» 

і, навпаки, відобразити у вигляд попереднього спрощеного за-

пису. Для того, щоб вміти це робити, важливо, щоб вся інфор-

мація записувалась з великою точністю. Існує декілька правил, 

яких необхідно належним чином дотримуватись:  

Кожен набір дужок «(  )» повинен мати за собою тільки дві 

рослини (а х в) 

Ця комбінація в дужках являтиме собою сіянець, котрий, в 

свою чергу, є  індивідуальною  рослиною  і може проявлятися   
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всередині іншого набору дужок в більш пізньому схрещуванні. 

Також, можна використовувати цей сіянець (а х в) в схрещу-

ванні з зовсім іншим культиваром:  

((а х в) х с) 

або, в схрещуванні з іншим сіянцем, отриманим від тієї ж са-

мої насіннєвої коробочки:  

((а х в) х (а х в)) 

У будь-якому випадку треба завжди дотримуватися того пра-

вила, що тільки дві рослини можуть знаходитися всередині ко-

жного набору дужок. Зверніть увагу, що дужки завжди йдуть 

парами:  

число«(» дужок, що відкриваються, повинно бути рівним  

числу «)» дужок, що закриваються 

Як було зазначено вище, через велику розгалуженість родо-

водів, дозволяється вести записи, використовуючи скорочені 

терміни. Наприклад, термін «sib» (скорочено від «sibling»), го-

ворить про рослину, яка має таку ж саму батьківську пару, що 

й інша. Тому родовід ((а х в) х (а х в)) може бути записаний 

наступним чином – ((а х в) х sib ). Якщо після імені культива-

ру, або  на початку  дописаний  «sib»,  наприклад,  GOLD 

PENDANT sib, або sib to GOLD PENDANT – це означає, що 

ірис має тих самих батьків, що і GOLD PENDANT. 

Якщо два іриси мають однакових батьків, але материнська 

рослина одного з них є «батьком» іншого і навпаки, як у випа-

дку  ((а х в) х (в х а)),  тоді  можна  записати скорочено як 

((а х в) х revers sib).  

Якщо ірис був запилений його власним пилком, тоді така дія 

позначається  терміном «selfed». Наприклад запис схрещуван-

ня (CLASH х CLASH) повністю еквівалентний запису (CLASH 

х self). 

Для спрощення можна зіслатися на частину із попередньої 

реєстрації, якщо в родоводі фігурує сіянець з дуже складним 

записом. 

Тепер, коли нам в деталях відомо, як записувати родовід, 

можна потренуватися трансформувати його в «родинне дере-

во». Усі гібридизатори в світі налаштовані на співпрацю один з 

одним і діляться інформацією про родоводи власних сортів. По-

будуємо схему «родового дерева» на прикладі родоводу сорту 

SDB ірису JENNYANYDOTS відомого американського  
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гібридизатора Пола Блека (Paul Black). На сайті Mid-America 

Garden його записано так:  

Sdlg.P170A: (AMUSING х (PUSSYCAT PINK pollen parent х 

STATIC sport)) Х ((SWEET BABY х FLIGHTS OF FANCY) х 

(BABY SOFT х (HONEY BUNNY х BABY SOFT  

pollen parent))) 

Sdlg. P170A – це початковий реєстраційний номер сорту JENNYA-

NYDOTS. 

Але цей запис відображає не повну інформацію. Звернутися 

до довідника «Iris Check List» ми не можемо, тому що сорт 

зареєстровано у 2011 році і інформація про нього ще не вийш-

ла з друку. Тому ми пішли іншим логічним шляхом і взяли за-

пис родоводу з реєстраційних даних на сайті Міжнародної ор-

ганізації AIS на сторінці http://wiki.irises.org/bin/view/

Sdb/SdbJennyanydots:   

M208B: (AMUSING х I251A: (E51AA, pollen parent of PUSSY-

CAT PINK, х STATIC sport)) Х N338A: (K271C: (SWEET BA-

BY х FLIGHTS OF FANCY) х L353A: (BABY SOFT х J270B: 

(HONEY BUNNY х E137AA, BABY SOFT pollen parent))) 

Тепер побудуємо «дерево» за записом цього родоводу на 

окремо взятому чистому аркуші паперу. Уважно зосередьтеся 

на назвах (іменах) і дужках. Поглянемо на схрещування 

E51AA, pollen parent of PUSSYCAT PINK, х STATIC sport – це 

два культивари з’єднані маленькою літерою «х» і взяті у дуж-

ки «(  )». Результат цього схрещування записано як сіянець 

під номером  «I251A:»: 

I251A: (E51AA, pollen parent of PUSSYCAT PINK, х  

STATIC sport)  

На «дереві» це побудуємо у вигляді такої схеми: 

 

 

 

 
 

Перед літеро-числовим іменем «I251A» стоїть літера «Х» і 

це означає, що цей сіянець є запилювачем іншого сорту мате-

ринської рослини, в даному випадку це –  AMUSING. У ре-

зультаті цього схрещування було отримано сіянець під номе-

ром «M208B». Підтвердженням цьому є наступна частина ро-

дового запису: 
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M208B: (AMUSING х I251A: (E51AA, pollen parent of 

PUSSYCAT PINK, х STATIC sport) 

Отже, схема буде такою: 

  

 

 

 

 

У родоводі після запису цього схрещування стоять подвійні 

дужки, що закриваються «))» - значить, сіянець «M208B» є ма-

теринська рослина, запилена ще чимось. Велика літера «Х», 

яка стоїть в кінці цих подвійних дужок вказує на дію останньо-

го схрещування. Тому ми залишимо попередню частину запису 

і переходимо для розгляду тієї частини родоводу, яка знахо-

диться після літери «Х» і  будемо працювати з нею, а саме: 

Х N338A: (K271C: (SWEET BABY х FLIGHTS OF FANCY) х 

L353A: (BABY SOFT х J270B: (HONEY BUNNY х E137AA,  

BABY SOFT pollen parent))) 

Знову сконцентруємо увагу на іменах і дужках. Виділимо 

наступний запис схрещування: 

(HONEY BUNNY х E137AA, BABY SOFT pollen parent) 

Два культивари, з’єднані маленькою літерою «х», взяті у ду-

жки «(  )» – дають нам сіянець під номером «J270B»: 

J270B: (HONEY BUNNY x E137AA, BABY SOFT  

pollen parent) 

Друга дужка «)», яка стоїть в кінці цього схрещування свід-

чить про те, що отриманим сіянцем «J270B» було запилено 

сорт BABY SOFT, який є материнською рослиною, в результаті 

цього схрещування було отримано сіянець – «L353A»: 

L353A: (BABY SOFT х J270B:  (HONEY BUNNY х E137AA, 

BABY SOFT pollen parent)) 

або 

 

 

 

 

Поглянемо на запис схрещування SWEET BABY х FLIGHTS 

OF FANCY, у результаті якого з’явився сіянець «K271C»: 

 K271C: (SWEET BABY х FLIGHTS OF FANCY)  

http://wiki.irises.org/bin/view/Sdb/SdbSweetBaby
http://wiki.irises.org/bin/view/TbFthruJ/TbFlightsOfFancy
http://wiki.irises.org/bin/view/TbFthruJ/TbFlightsOfFancy
http://wiki.irises.org/bin/view/Sdb/SdbSweetBaby
http://wiki.irises.org/bin/view/TbFthruJ/TbFlightsOfFancy
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зобразимо це як 

 

 

 

Перед літеро-цифровим значенням «K271C» стоїть дуж-

ка«(», яка вказує на те, що цей сіянець схрестили з іншим сія-

нцем, а саме з «L353A», де останній був запилювачем. Резуль-

тат цього схрещування записано як сіянець «N338A»: 

N338A: (K271C: (SWEET BABY х FLIGHTS OF FANCY) х 

L353A: (BABY SOFT х J270B: (HONEY BUNNY х E137AA, 

BABY SOFT pollen parent))) 

Поєднаємо дві останні схеми діаграми нашого «дерева»: 

 

 

Звернімо увагу на два останніх схрещування – це M208B: 

(AMUSING х I251A: (E51AA, pollen parent of PUSSYCAT 

PINK, х STATIC sport)), яке стоїть перед великою літерою «Х» 

і –  N338A: (K271C: (SWEET BABY х FLIGHTS OF FANCY) х 

L353A: (BABY SOFT х J270B: (HONEY BUNNY х E137AA, 

BABY SOFT pollen parent))), яке стоїть після неї. Сіянець 

«M208B», у вищезгаданому схрещуванні, був задіяний як мате-

ринська рослина, а запилювачем був сіянець «N338A» і в ре-

зультаті отримали  потрібний культивар – JENNYANYDOTS:  
 

M208B:  (AMUSING х I251A: (E51AA, pollen parent of PUSSY-

CAT PINK, х Static sport)) Х N338A: (K271C: (SWEET BABY х 

FLIGHTS OF FANCY) х L353A: (BABY SOFT х J270B: 

(HONEY BUNNY х E137AA, BABY SOFT pollen parent))) 
 

Добудуємо діаграму «дерева» і отримаємо кінцевий результат: 

 

http://wiki.irises.org/bin/view/Sdb/SdbSweetBaby
http://wiki.irises.org/bin/view/TbFthruJ/TbFlightsOfFancy
http://wiki.irises.org/bin/view/Sdb/SdbBabySoft
http://wiki.irises.org/bin/view/Sdb/SdbHoneyBunny
http://wiki.irises.org/bin/view/Sdb/SdbBabySoft
http://wiki.irises.org/bin/view/Sdb/SdbAmusing
http://wiki.irises.org/bin/view/Sdb/SdbPussycatPink
http://wiki.irises.org/bin/view/Sdb/SdbPussycatPink
http://wiki.irises.org/bin/view/Sdb/SdbStatic
http://wiki.irises.org/bin/view/Sdb/SdbSweetBaby
http://wiki.irises.org/bin/view/TbFthruJ/TbFlightsOfFancy
http://wiki.irises.org/bin/view/Sdb/SdbBabySoft
http://wiki.irises.org/bin/view/Sdb/SdbHoneyBunny
http://wiki.irises.org/bin/view/Sdb/SdbBabySoft
http://wiki.irises.org/bin/view/Sdb/SdbAmusing
http://wiki.irises.org/bin/view/Sdb/SdbPussycatPink
http://wiki.irises.org/bin/view/Sdb/SdbPussycatPink
http://wiki.irises.org/bin/view/Sdb/SdbStatic
http://wiki.irises.org/bin/view/Sdb/SdbSweetBaby
http://wiki.irises.org/bin/view/TbFthruJ/TbFlightsOfFancy
http://wiki.irises.org/bin/view/Sdb/SdbBabySoft
http://wiki.irises.org/bin/view/Sdb/SdbHoneyBunny
http://wiki.irises.org/bin/view/Sdb/SdbBabySoft
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Більш допитливі  гібридизатори можуть і далі продовжити 

працювати з цим «деревом», дописуючи «гілки» до тих пір, по-

ки кожна з них не буде закінчуватися іменем зареєстрованого 

культивару. А потім, знаходити ще родоводи кожного з цих 

культиварів і дописувати їх, спостерігаючи як буде розростати-

ся «дерево».  

Щоб перевірити правильність зробленої роботи, треба на 

діаграмі поставити дужки «(  )» біля кожного зробленого схре-

щування, починаючи від самих віддалених «гілок». Після кож-

ного номеру сіянцю, за котрим йде посилання на схрещування, 

слід поставити двокрапки. Знак «х» ставиться всередині кож-

ної пари дужок по мірі просування схемою. Не слід забувати 

про дію першого схрещування, яке позначається великою літе-

рою «Х». 

Порівняємо діаграму з початковим реєстраційним записом 

родоводу:  

M208B: (AMUSING х I251A: (E51AA, pollen parent of PUSSYCAT 

PINK, х STATIC sport)) Х N338A: (K271C: (SWEET BABY х 

FLIGHTS OF FANCY) х L353A: (BABY SOFT х J270B: (HONEY 

BUNNY х E137AA, BABY SOFT pollen parent))) 

Єдина відмінність між цими записами полягає в останній 

парі дужок, поставлених навколо всього родоводу, але при цьо-

му усі генеалогічні данні є однакові.  
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Експозиція З.К. Глуменко 

Виставкові композиції 

Виставкові композиції 

Микола Якименко (праворуч)  та  

Олександр Монако — ірисові діалоги 

Фото до статті ІІІ Всеукраїнська  

виставка Борідкових ірисів (Ю. Буйдін) 

Ігор Хорош, Алла Черногуз, Михайло  

Троїцький — перше виставкове суддівство 

“Картини”- Іриси та композиції  

“Ірисові дерева” (автор ідеї та  

головний оформлювач В.С. Вахрушкін) 
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Фото до статті В ірисовому саду 

родини Монако ірисів (І. Лукавої, А. Черногуз)  

З’їзд зацікавив багато ірисівників Пробне суддівство у відкритому ґрунті 

(Монако О., Буйдін Ю., Хорош І., Черногуз А.) 

Селекціонери Володимир і  

Світлана Яковчук за роботою 

Справжній ірисовий рай... 

BUCCANEER'S  

PRIZE 

(BLYTH’09) 

У невимушеній атмосфері всі  

слухають господарів 

BE ORIGINAL 

(BLYTH’09)  

Справді вони заворожують? 
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Фото до статті:  

Ювілеї уславлених  

сортів (І. Хороша) 

SIVA-SIVA 

Фото до статті:  

Іриси на гребенях 

(З. Глуменко) 

Зінаїда Кузьмівна 

Глуменко 
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S 262-C 

V 249-1 

V 249-2 
V 249-5 

 

R 41-4 

S 262-B 

Перспективні сіянці Б. Блайза 

Фото до статті: Плікати…  

Нотатки з гібридизації (Б. Блайза) 

T 154-3 V 250-1 V 250-2 
S 262-C 

V 351-1 V 351-2 V 351-3 

V 351-5 

V 351-6 
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Навчившись будувати «дерево» родоводу ірису можна спро-

бувати аналізувати все те, що за цією схемою приховано: мету, 

яку ставив перед собою гібридизатор, які покоління сіянців бу-

ли задіяні для отримання бажаного результату, скільки часу 

було затрачено на це.  

 Післямова від автора  

У розпалі зимова пора, а це для гібридизатора сприятливий 

час для роздумів, аналізу та планування майбутніх схрещу-

вань… Кожен  робить це по своєму, використовуючи власні ме-

тоди досліджень.  

Проілюструю власний методичний підхід до вивчення родо-

водів за допомогою побудови своєрідної схеми "родового дере-

ва". Для прикладу візьмемо той же сорт JENNYANYDOTS 

(кольорова вкладка с. 41) 

 Така схема дає можливість припустити чого варто очікува-

ти від схрещувань. Фото сортів-батьків демонструє як оригіна-

льний відтінок проявився у нащадків. Добре видно, як іноді він 

втрачався повністю, або домінував у інших батьків. При цьому, 

є очевидним, як проявлялася і успадковувалася рецесивна 

ознака – пліката. 

Поверхневий і стислий аналіз дає нам змогу, на перший пог-

ляд відмітити як і які сорти передали в тій чи іншій мірі власні 

фенотипові властивості сорту JENNYANYDOTS. Навіть за від-

сутності всіх фотографій сіянців можна з упевненістю сказати, 

що від батьків з рожевим каротиноїдним типом пігментації 

(забарвленням), а це – M208B: (AMUSING х I251A: (E51AA, 

pollen parent of PUSSYCAT PINK, х STATIC sport)), сорт отри-

мав яскраві каротиноїдні борідки. Тоді як від інших батьків, які 

йшли по батьківській лінії – N338A: (K271C: (SWEET BABY х 

FLIGHTS OF FANCY) х L353A: (BABY SOFT х J270B: 

(HONEY BUNNY х E137AA, BABY SOFT pollen parent))), він 

успадкував особливий (змішаний) тип пігментації забарвлення 

– насичено-фіолетову плікату. Щоб утворився такий малюнок, 

гібридизатору, довелось спочатку схрестити SWEET BABY х 

FLIGHTS OF FANCY і отримати сіянець «K271C» зі змішаним 

антоціановим типом пігментації, а потім схрестити його із сіян-

цем «L353A», отриманим від серій схрещувань L353A: (BABY 

SOFT х J270B: (HONEY BUNNY х E137AA, BABY SOFT pollen 

parent)),  де  батьки  були  каротиноїдного  типу  пігментації.  
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Саме змішування цих двох різних типів пігментів (антоціанів 

та каротиноїдів) і дало в результаті велику кількість цікавих 

плікат. Звісно, за такою схемою, нам залишається невідомо, як 

сорт успадкував кількість бутонів, гіллястість, висоту, коефіці-

єнт розмноження та інші фенотипові ознаки. Проте за бажан-

ням можна дослідити і це...  

Схема дає можливість побачити після якого схрещування і 

завдяки чому змінилась пігментація забарвлення квітки та її 

форма. В яких випадках колір став розмитим чи згустився, що 

надало наявність різного типу візерунків – плікат, люмінат, ін-

шого надзвичайного малюнка, сигналу, плями чи висвітлення. 

Деякі типи пігментів є рецесивними, особливо плікати, тому за 

схемою «дерева» можна побачити скільки разів і з якими саме 

сортами та сіянцями гібридизатор повторював схрещування, 

для того щоб не втратити потрібну ознаку. 

Отже, сорт JENNYANYDOTS маючи оригінальні успадковані 

ознаки може стати цінним донором генетичного матеріалу. Гіб-

ридизатору це відкриває неймовірні можливості для експериме-

нтів, бо при різних варіантах схрещувань, коли буде відбувати-

ся рекомбінація генів, цей сорт зможе передавати своїм нащад-

кам нескінченну кількість варіацій різноманітних візерунків плі-

кат. 

Зазначу, що кінцевий результат неможливо повністю перед-

бачити, як і те, яким буде «обличчя ірису», проте справжній 

гібридизатор ніколи не полишає бажання зрозуміти, яку спад-

ковість слід очікувати від схрещування. Природа нашої людсь-

кої свідомості не дає нам відпочинку ні на мить і це на краще, 

давайте нарешті думати, що з чим схрещувати і з якою метою!  
 

Терміни використані у статті 

Pollen parent – батьківський пилок; Sport – рослина мутант. 
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Игонина Е.В. Особенности селекции Высоких Бородатых ирисов // Ирисы Ро-

сии. Ежегодный бюлетень, Вып. №20, Москва: 2012 год, с. 70-74. 

Blyth В. Tempo Two. Season 2010-2011, Australia 

Blyth В. «Hybridizing notes» Tempo Two. Season 2011-2012, Australia 
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wiki.irises.org/bin/view/Sdb/SdbJennyanydots  
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ПЛІКАТИ... 

Нотатки з гібридизації 

(Б. Блайз, Австралія) 

 

Серед всіх типів забарвлень борідкових ірисів плікати є 

для мене другим по значущості після амени і біколору. Вони 

можуть бути надзвичайно чарівними. За перші 25 років моєї  

діяльності в галузі гібридизації, до плікат належало від 40 до 

50 відсотків всіх моїх сіянців, головним чином тому, що отри-

мані результати були дійсно вартими, а зміни й поліпшення 

досягалися дуже швидко. Але коли стали масово з'являтися 

нові ознаки в аменах і біколор-ірисах, їх кількість стала рос-

ти, вони стали займати майже увесь мій час, відведений на 

гібридизацію, і у плині наступних 20 років я зробив тільки 

одне випадкове запилення з використанням плікат. У резуль-

таті цього з'явилося кілька сіянців, з яких виділяються два – 

SPІCE LORD і HІGH MASTER. Обидва у минулому багатора-

зово використовувались  селекціонерами в різних країнах, і 

HІGH MASTER, зокрема, дав у декого прекрасні результати. 

Наприклад, його пилок присутній у родоводі мого улюбленого 

MONTMARTRE. 

"Вірус Ірису", як ми його називаємо, є добре відомою хво-

робою серед ірисівників. Тобто, як тільки ви починаєте виро-

щувати іриси, уже дуже важко відмовитися від них, а в особ-

ливо важких випадках люди хочуть самі робити запилення, 

щоб подивитися – що ж вони можуть створити. Тим, хто по-

чинає займатися селекцією, я майже завжди рекомендую по-

чати із плікат, тому що результати роботи з ними можна по-

бачити набагато швидше, ніж при спробі поліпшити рожеві 

або блакитні. До того ж насіння проростає звичайно швидше 

і має більший відсоток схожості, чим від запилення більшості 

Високих Борідкових ірисів. 

Коли ви дивитеся значення слова «plіcata» у гарному сло-

внику або у Вікіпедії, ви побачите, що походить воно від ла-

тинського слова  і означає «складчастий», це може бути й 

так, але у цього слова є і інші значення, а саме «зшитий», 

або «облямований», як наприклад, «ковдра зшита стібками з 

візерунковою оторочкою по краю». Суть і зміст справжньої 

плікати в тім, що вона має візерункову облямівку по краю 

фолів і так само майже завжди на стандартах. 
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Плікати були присутні в садах протягом сотень років, як  

зразок для наслідування. Вони були поліпшені у другій поло-

вини ХХ- го століття поряд з усіма іншими типами забарвлень 

ірисів, тому сьогодні, вони, як група, надзвичайно вражаючі і 

мінливі. Деякі селекціонери шляхом зворотного схрещування 

одержали нові генетичні варіації, і тепер ми маємо люмінати, 

гляціати, багатокольорові, а так само амени і біколор-плікати. 

І якщо раніше, основний колір пелюсток був в основному бі-

лим, то сьогодні – це всі відтінки рожевого, абрикосового, 

кремового, блакитного і різних перехідних забарвлень між ни-

ми. 

Я не хочу вдаватися в усі наявні варіанти в цій короткій 

замітці, тому що вони описані в багатьох публікаціях. Я хотів 

би поговорити й показати деякі зміни, які з'явилися «невідомо 

звідки» і є дуже цікавими для мене.  

Плікати – генетично рецесивні. Це означає, що якщо немає 

візерункової облямівки в обох батьків, то не буде і плікати в 

першому поколінні схрещувань. Це відбувається тому, що бо-

рідкові іриси тетраплоїди за своїм хромосомним набором, і 

зміни в сіянцях збільшуються експоненціально, так що ген 

плікати може «ховатися» і не проявлятися в плині багатьох 

поколінь, а потім, раптом знову з'являється пліката. Це часто 

змушує замислюватися, чи є помилка в запиленні або це ви-

падковий сіянець? Якщо ваші записи правильні і ви уважні, то 

це, як правило, дійсно те схрещування, і у вас є пліката від 

довгої, давно загубленої лінії, і хто знає, які ще комбінації 

ознак стануть вам доступними. 

Навесні 2007 року серед моїх сіянців декілька плікат про-

явили себе дещо краще, в порівнянні з іншими, а одна вияви-

лася дуже корисним батьком. Це R41-4, побачити який ви 

можете на фото (див. кольорову вкладку с. 42), а також мож-

на дослідити його родовід і родовід сіянцю Т154-3 (див. схе-

му). Сіянець R41-4 сам по собі має чудові квітки, які відразу 

кидаються в очі. Це амена-пліката, яка має у своєму родоводі  

через  45  поколінь  рожеву  амену.  Нажаль, сіянець R41-4 

ніколи не стане сортом, тому що, хоча він і має прекрасні кві-

тки, гарне розгалуження і добре розростається, у нього є один 

фатальний недолік – він має дуже слабкі стебла й незмінно 

падає.  
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Схема. Родовід сіянцю Т154-3 
 

 

Ця риса мені сильно не подобається, і більшість селекціо-

нерів так само уникають слабких стебел у своїх сіянців. Зви-

чайно, я відмовляюся від таких сіянців, але цей був настільки 

вражаючим, що я використав його пилок. 

Він виявився дуже родючим і протягом двох поколінь да-

вав чудові сіянці. Окремі з них зображені на фото. Набагато 

більше сіянців від схрещувань за участю R41-4 відібрані із 

другого покоління, занадто багато, щоб продемонструвати їх 

тут. У деяких нащадків цієї лінії виявилися слабкі стебла, а в 

деяких слабким було все. Ці сіянці я відразу вибракував, як 

тільки побачив їх цвітіння, щоб не було спокуси використати 

їх надалі, тим самим, лише накопичуючи собі проблеми. 

Тільки сильні вирівняні рослини були відібрані мною. Всі 

вони мали широкі гофровані квітки, велику кількість відмін-

них бутонів. Більшість з них виявилися ранніми за терміном 

цвітіння, хоча пару сіянців характеризувалось пізнім цвітін-

ням. Період цвітіння може бути мінливим у порівнянні з пер-

шим сезоном, так що подивимося, як вони проявлять себе у 

найближчі пару років. 
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У  2008 році розцвіло  кілька  сіянців  від  ANOTHER 

WOMAN, і це так само були прекрасні плікати. Коли ми поди-

вимося на родовід ANOTHER WOMAN, то побачимо, що він 

походить від DЕCADENCE, який у свою чергу дав Полу Блеку 

плікату названу CHEAP FRІLLS. Хоча я схрещував DЕCA-

DENCE з декількома плікатами і у мене не було сіянців плікат 

від нього, але враховуючи тетраплоїдну природу борідкових 

ірисів  генетична  мінливість  іноді  виграє  в  цю  лотерею. Я 

впевнений,  що із часом усе більше плікат буде по  лінії  

DЕCADENCE. 

Далі ви можете бачити, що ми схрестили сіянець T154-3

(похідний від R41-4) із двома різними сіянцями плікатами від 

ANOTHER WOMAN – S262-B і S262-C. Надалі представлені 

деякі сіянці, а саме V249 і V250. Частина цих сіянців не схо-

жа ні на що з того, що я раніше бачив у плікат, насамперед 

відсутня блискуча біла облямівка, яка є у V249-5 і V250-2. 

Більшість із них має білі стандарти, деякі із кремовим штриху-

ванням, також більшість взагалі не має візерунку плікати на 

стандартах,  а деякі відрізняються разючими медовими стайла-

ми. 

Мені так само сподобалося зворотнє запилення, і результа-

ти його можна побачити у сіянців V351. Всі вони мають вели-

чезні квітки, гарний ріст і я чекаю зустрічі з ними наступної 

весни. 

Сіянець R41-4 так само дав багато інших варіацій у своїх 

«онуків». Деякі з них – як із чистого золота і є найблискучіши-

ми з усіх, які я коли-небудь бачив. Вони не є плікатами, але 

без сумніву дадуть плікати в наступних поколіннях. Весна 2013 

року покаже нам це. 

Так само у нащадків від R41-4 виявилося багато інших від-

тінків у сіянців плікат і я буду мати великий вибір для викори-

стання у подальшій селекції плікат для отримання їх дивних і 

захоплюючих візерунків. 

Також, я зробив запилення за допомогою потужних сіянців 

плікат від  SPІCE LORD і R41-4 і отримав 4 або 5 плікат з ба-

гатим золотим забарвленням у тому числі з густим коричневим 

візерунком плікати на фолах. Після першого перегляду цих сія-

нців думаю, що один або два з них отримають назви. 

Варто так само відзначити сестер R41-4. Я відібрав 10 із 

приблизно 30 сіянців. Більшість із них були біколор у бургунді  
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і жовтому кольорі. Деякі з них були білосніжними зі слабким 

синім плікатним маркуванням, приблизно як сіянець R79-1. 

Один з них був майже чорний із кремовим, і була одна плоска 

квітка, як японський ірис, але він виявився нестійким і у на-

ступному сезоні був у повному безладді. Але жоден  з них не 

відтворив діапазон забарвлень і варіацій як у сіянців від R41-

4, так що всі вони без роздумів були відправлені на компост і 

я залишився лише з «безумовно корисним» R41-4. 

Коли я дивлюся свої селекційні записи й простежую інші 

відбори від R41-4, я бачу, що зараз від них отримую рожеві 

амени і різні пастельні бітони й біколори. Після 45 років пере-

хресних схрещувань нащадків дивного ірису SUNSET SNOWS 

від Жана Стівенса (Jean Stavens)  ми бачимо результати, про 

які ніхто не міг і мріяти. Я думаю, що не має нічого дивного у 

тому, коли  Кіт Кеппел  (Keith Keppel)  говорить нам, що  

SUNSET SNOWS з'являється в родоводі різних сіянців більше 

1200 разів. Тепер ми схрестили деякі із цих ліній разом, і,  

SUNSET SNOWS, з'являється вже більше 2400 разів. Гарного 

ніколи не буває багато! 

У листопаді 2011 року я відправився в Нову Зеландію на 

з'їзд ірисівників у Нельсон на Південному острові і в одному із 

садів я побачив прекрасний SUNSET SNOWS, який я не бачив 

близько 30 років. Мені вдалося сфотографувати його й кивком 

сказати «ДЯКУЮ!» 

     Переклад  з англ. А. Монако 

 

ІРИСИ НА ГРЕБЕНЯХ 

Зінаїда Глуменко,  с. Мала Снітинка, Київська обл.   

 

У колекціях ірисів, на відміну від марок, монет, картин, де 

чим старіший екземпляр, тим він цінніший, нас приваблюють 

найновіші сорти останніх років селекції. Генна інженерія й но-

ві технології відкрили необмежені можливості для створення 

нових гібридних ірисів. Кожний новий сорт сьогодні – це  не-

повторний  шедевр, витвір мистецтва. 

Щорічно ми поповнюємо свою колекцію новинками, які 

дуже ретельно підбираємо. І так хочеться, щоб усі вони вирос-

ли й нарешті вперше розцвіли в нашому саду. І вже дуже не 

хочеться, щоб пропав хоча б один сорт. 
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Зі свого досвіду ми переконалися, що половина успіху зале-

жить від правильної посадки. Посадка також визначає подаль-

шу технологію вирощування. От чому ми приділяємо їй таку 

значну увагу і постійно працюємо над її вдосконаленням. 

Для ірисів виділяємо саме сонячне й затишне місце в саду, 

захищене з півночі й у той же час добре провітрюване. Іриси 

люблять добре дренажовані, нейтральні, родючі, легкі ґрунти і 

не переносять свіжого гною і застою води. Ділянка повинна 

бути абсолютно чистою від бур'янів, особливо кореневищних. 

Дотримуючись порад латвійських квітникарів, ми завжди 

садили іриси на гребенях. Це досить трудомісткий процес, але 

така посадка рятує від загибелі ірисів дощовим літом, а також  

від наслідків несприятливої зими. 

По центру рядочка прокладаємо шнур 

з розміткою на 20-25 см і кілочком перено-

симо його на гребінь. Це максимально 

щільна схема посадки, густіше нікуди, і 

припустима лише на добре вентильованій 

ділянці при постійному догляді й щорічній 

пересадці. Якщо іриси будуть рости на од-

ному місці 2-3 року, то посадкові одиниці 

садимо більш вільно: 30-40 см у рядку і 90 

-100 см міжряддя. 

 

Пересаджувати іриси мож-

на із червня по вересень 

включно. Є така точка зору, 

що найкращий  час пересад-

ки - відразу після цвітіння. 

При дуже ранній посадці (під 

час цвітіння) кореневище ще 

не має корінців і щоб вітер 

не вирвав висаджені лопатки, 

їх потрібно приколоти до зем-

лі дротовими шпильками. Але ми практикуємо пізні строки, 

щоб менше їх поливати й щоб цілий день була комфортна тем-

пература для того хто пересаджує і для ірисів. Приживлюва-

ність 100%. У цей час у річної ланки дуже багато корінців. І 

листки і корінці підрізаємо, залишивши 10-15 см. 
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 Багато років знадобило-

ся, щоб відповістити на про-

сте запитання: обробляти або 

не обробляти отрутохіміката-

ми посадковий матеріал? Від-

повідь: не обробляти, якщо 

матеріал свій і не хворий. І 

не тільки пестицидами, але 

навіть і стимуляторами рос-

ту. Чим тільки ми не протра-

влювали кореневища ірисів 

перед посадкою, до яких тільки методів і засобів не прибігали - 

так сильно хотілося досягти стовідсоткової приживлюваності. 

А коли, одного разу, після застосування дуже дорого препа-

рату в плині двох тижнів ледве не пропали всі наші висаджені 

рослини, ми зупинилася. Справа в тому, що, як ми помітили, 

якщо під час обробки і посадки стоїть спекотна погода, а на 

посадкових одиницях десь залишилася крапелька вологи, то 

швидше за все ніякий пестицид не допоможе уникнути гнилі. 

Звідси висновок - обробка фунгіцидами посадкового матеріалу 

– далеко не вирішальний фактор. А раз так – можна обійтись 

без неї.  Куди важливіше садити швидко, власним здоровим 

посадковим матеріалом, використовуючи грубозернистий річко-

вий пісок для дренажу й правильно розташовуючи кореневища 

в ґрунті. І робити це треба при помірній температурі ближче до 

вечірніх годин. 

При такому способі посадки 

іриси вкорінюються у два рази 

швидше і у них майже не підси-

хають листки. А хворі посадкові 

одиниці потрібно очистити від 

гнилі, звичайно ж, обробити фу-

ндазолом або марганцівкою. 

Обов'язково потрібно оброб-

ляти фунгіцидами і стимуляторами весь куплений і нерідко під-

сохлий  матеріал, безпосередньо перед самою посадкою. Дуже 

важливо витримати правильну глибину посадки кореневища: 

його не можна заглиблювати, але й просто покласти на гребінь 

теж протипоказано.  
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Під кореневище кладемо дренаж – крупнозернистий річко-

вий пісок, відсів або мох, і встановлюємо його так, щоб звер-

ху було видно тільки «спинку», а корінці обережно розправля-

ємо по обидві сторони гребеня в борознах і щільно притискає-

мо їх землею. З усіх боків висадженої посадкової одиниці під-

сипаємо дренаж, щоб біля неї ніколи і ні за яких  умов не 

збиралася вода. 

Лопатки розташовуємо поперек 

гребеня передньою частиною  до 

західних вітрів. При такому способі 

посадки, завдяки куту, що утворив-

ся між віялом листків і «спинкою» 

кореневища, рослина захищається 

від поривів вітру і лопатка не вири-

вається навіть при сильних шква-

лах. Крім того післяобіднє сонце не 

обпалює листки, ніби сковзаючи по 

їхніх пластинках. 

Щоб підтримати іриси в дуже 

відповідальний і важкий період уко-

рінення, відразу ж після посадки 

обробляємо їх пестицидами. Робимо це ранком відразу після 

того, як спаде роса або ввечері. Температура розчину й повіт-

ря повинна бути не вище 

+20°С. І головне, щоб не в 

спеку і не по вологих лист-

ках. Ми ніколи не обробляє-

мо іриси при підвищеній во-

логості повітря, особливо 

коли "парить". Також ми не 

поспішаємо з обробкою по-

садок пестицидами, робимо 

її тільки по необхідності, 

при накопичені несприятли-

вих факторів, тому що це стрес для рослин. 

Існує різниця в догляді за ранніми посадками й пізніми. 

Справа в тому, що в жаркі літні дні та ще й при посадці на 

гребенях для вкорінення саджанців дуже не вистачає вологи.  
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Це означає, що нам доводиться: по-перше – поливати, а по-

друге  – зберігати цю вологу, прикривши «спинки» кореневищ 

піском або ґрунтом. А це, в свою чергу може спровокувати спа-

лах стеблової і кореневої гнилі із жалюгідним результатом для 

наших вихованців. Щоб цього не відбулося, ситуацію потрібно 

тримати під постійним контролем і встигнути при необхідності 

обробити іриси фунгіцидами. А щоб одночасно захистити іриси 

від ненажерливих і злісних шкідників, додаємо ще і любий діє-

вий інсектицид. 

Свіжу інформацію про засоби захисту ми завжди знаходимо 

в журналах садово-городнього спрямування. Головне, на що ми 

звертаємо увагу, при покупці отрутохімікатів, це щоб упаковка 

була оригінальною, щоб не потрапити на підробку. А також 

уважно читаємо і виконуємо інструкцію із застосування. 

Легше доглядати за іри-

сами, посадженими в більш 

пізній термін (серпень-

вересень). У цей час сонце 

не активне і ми залишаємо 

відкритими «спинки» коре-

невищ для провітрювання і 

захищаємо їх у тому випад-

ку, якщо очікується холод-

на і дощова погода. 

Уже через місяць після 

посадки добре помітно, що іриси прижилися й рушили в ріст. 

Тепер догляд за ними полягає в підживленні, поливі і розпушу-

ванні міжрядь. На цей час припадає літ озимої совки. Тому ми 

щодня оглядаємо листки ірисів на предмет яйцекладки і вручну 

знищуємо їх. Адже все, що ми зараз пропустимо, через кілька 

днів перетвориться в темно-сіру жирну ненажерливу гусеницю, 

яка спустившись у ґрунт по листках,  відразу  почне гризти і 

знищувати молоденькі росточки бічних бруньок. А навесні гу-

сениця озимої совки вгризається у саму основу віяла, що може 

привести до його загибелі. 

Наприкінці  жовтня починаємо підготовку ірисів до зимівлі. 

Тут не можна допускати помилок, тому що взимку у випадку 

погодних катаклізмів нічого вже не виправиш. Тому все мож-

ливе робимо з осені.  
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Для зручності в роботі укорочуємо листки, відкриваємо й об-

стежуємо спинки кореневища і основи віял, провітрюємо, об-

робляємо пестицидами, підживлюємо мінеральними добрива-

ми без азоту, рихлимо міжряддя. 

Звичайно, на початку листопада, ще до морозів, по сухій 

гарній погоді вкриваємо іриси на зиму: спочатку чистим гру-

бозернистим річковим 

піском закриваємо 

«спинку» кореневища з 

основами віял, а потім  

підсипаємо розпушеною 

землею з міжрядь, нама-

гаючись не зачепити ко-

рінці. Ґрунт при цьому 

має бути розсипчастим, 

але не вологим і не лип-

ким. Морозів іриси не 

дуже бояться, а саме не-

приємне для них – це зимові відлиги на тлі промерзлого ґрун-

ту, коли навколо накопичуються талі води. Але якщо іриси 

ростуть на гребенях і правильно вкриті на зиму, то їм нічого 

не загрожує. 

Ранньою весною, як тільки прогріється ґрунт, щоб можна 

було ходити в міжряддях, знімаємо укриття й відгрібаємо в 

сторони тільки верхній шар піску. Дуже обережно, щоб не 

зламати самі маленькі й тендітні росточки. Підрізаємо й обби-

раємо відмерлі, сухі й гнилі листки. З настанням тепла прові-

трюємо й обробляємо пестицидами, після 

чого присипаємо «спинки» кореневищ 

чистим піском. 

У травні, коли починається масова 

бутонізація ірисів, ми обов'язково оброб-

ляємо їх і повторюємо обробіток ще раз, 

під час цвітіння перших двох - трьох сор-

тів. У такому випадку цілий місяць у нас 

у саду будуть щодня відкриватися гарні, 

здорові і розкішні квітки. Відразу ж піс-

ля цвітіння ірисів видаляємо всі квітко-

носи, виламуючи їх при основі. 
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Звичайно, для цього потрібна вправність, якщо десь не ви-

йшло, то виправляємо ножем. Обробляємо іриси пестицидами 

і проводимо повний комплекс робіт з догляду. Адже тепер в 

ірисів настає період активного росту й укорінення, заклада-

ються квіткові бруньки, щоб і в наступному році знову пораду-

вати нас своєю веселкою квітів. 
 

ОСОБЛИВОСТІ СЕЛЕКЦІЇ ІРИСІВ  

ІНТЕРМЕДІЯ В УКРАЇНІ І НЕ ТІЛЬКИ... 

Яковчук Світлана (м. Ворожба) 
 

Переважній більшості ірисівників України іриси Інтермедія 

(IB) відомі за таким стислим описом – висота квітконосу 

складає 40-70 см, мають від 4 квіток, термін цвітіння – у 

проміжку між SDB та ТВ ірисами, мають високий коефіці-

єнт розмноження, стійкі до хвороб та несприятливих по-

годних умов. Ось здебільшого і вся інформація. Коли ці іриси 

вперше з’явилися в нашому саду, я одразу відзначила те, що 

їх дійсно дуже легко вирощувати, тому спробувала збільшити 

їх кількість у колекції за допомогою власних сіянців. Щоб їх 

отримати знадобилося провести схрещування між Стандартни-

ми карликовими ірисами (SDB) та Високими Борідковими 

(ТВ). Через брак досвіду та інформації мене одразу спіткало 

розчарування: по-перше, це виявилось дуже проблематично 

зробити, бо коли зацвітали ТВ іриси – SDB вже доцвітали, 

тому великого вибору сортів для запилення не залишалось. 

Отже, брала для схрещування ті сорти, які співпадали за тер-

міном початку цвітіння, а вони, нажаль, іноді не відповідали 

бажаним критеріям. По-друге, з причини свого складного гене-

тичного походження, більшість отриманих сіянців ІВ були не 

здатні до запилення і виявилися не фертильними. Паралельно 

доводилось працювати з такими зарубіжними сортами Інтерме-

дія – DELIRIUM (Smith'01), JUMP START (Keppel'02), DO-

MAINE (Keppel'03), DUDE (Keppel'02), LOCAL HERO 

(Blyth'00), LURE OF GOLD (Black'01), ZING ME (Blyth'91), 

ALL ABUZZ (Black’00).  

У якості материнської рослини їх іноді можна було викори-

стовувати, утворювались повноцінні насіннєві коробочки з ви-

повненим насінням, яке потім зовсім не сходило. Лише сорт 

ZING ME виявився фертильним у обох напрямках.  
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Як запилювачі SDB ірисів, останні утворювали недорозви-

нені насіннєві коробочки, насіння було дуже мало, але воно 

було схоже. Я звикла не пасувати перед труднощами, завжди 

оптимістично налаштована долати будь-які перешкоди, які пос-

тають у процесі гібридизації. Долаючи їх, цей процес стає ще 

цікавішим, а що стосується розчарувань, які можуть спіткати 

на шляху досягнення мети, то це також є досвід, який допома-

гає зробити певні висновки. У 2006-2008 роках я провела ве-

лику кількість різноманітних схрещувань і, нарешті, отримала 

перші перспективні сіянці Інтермедія. Серед них найкращі бу-

ли одібрані для реєстрації у 2012 р. та отримали наступні на-

зви - БДЖІЛКА ЛАСУЄ МЕДКОМ, ДИВО-ПРЯДИВО, НА-

МИСТИНКА НА ХМАРЦІ, ЛІСОВА КРИНИЧКА, ПО ДОРО-

ЗІ В КАЗКУ, ПТАШЕЧКА,  СУНИЧНЕ ЛІТО,  ХОЛОДНІ 

РОСИ, ЦВІТУТЬ ВЕСНЯНКИ. Ці дев’ять сортів – улюблені 

«первістки» Інтермедія, бо народжені та виплекані у великій 

наполегливій праці та турботі.  

А що ж далі? Треба з ними працювати, щоб і вони в майбу-

тньому стали «батьками». Хотілось би дослідити їх фертиль-

ність. Якщо це дасть позитивні результати, почну їх викорис-

товувати в інших своїх гібридизаційних програмах. Оскільки 

шлях уже прокладено, продовжу активно працювати над ство-

ренням нових сортів Інтермедія і їх поширювати, бо за своїми 

властивостями цей клас підходить для всіх кліматичних зон 

України, навіть для північних. 

Можливо, через такі складнощі у гібридизації Інтермедія, 

відзначу і малий інтерес до них з боку гібридизаторів. А їх не-

велика кількість сортів (не більше 35), яка є в нашій країні, 

відповідно не стимулює великого попиту у ірисівників. Мабуть 

тому, на сьогодні, першість за популярністю належить саме 

Високими борідковими та карликовим ірисами. 

Дуже прикро, що розвиток селекції Інтермедія ірисів у нас 

в Україні, поки що, на низькому рівні. Серед малої кількості 

українських гібридизаторів, що офіційно займаються гібридиза-

цією з подальшою реєстрацією власних культиварів, а це - 

Правдивий Б.М., Мамченко Г.С., Хорош І.Я., Черногуз А.М., 

Яковчук В.П. та Яковчук С.В., лише троє з цього переліку 

мають власні сорти Інтермедія. До речі, досі залишається неві-

домою загальна кількість ними створених сортів Інтермедія.   



   

УКРАЇНСЬКИЙ ІРИС 2012/13  57 

 

Статистику  підрахунку сортів ніхто не вів і не представ-

ляв широкому загалу, як і те, що собою являють ці іриси в 

межах свого класу і які мають перспективи.  

Минулого року, у бюлетені РОІ (Російського Товариства 

Ірису) «ИРИСЫ РОССИИ» (2012 р.) Локтєв С.М. написав 

статтю «Золотая середина». В ній йшла мова про іриси Інтер-

медія та про перспективи гібридизації цього класу ірисів в Ро-

сії. Головне, що вражає – це статистика, яку навів Локтєв 

стосовно малої кількості гібридизаторів. На сьогодні їх вітчиз-

няна селекційна база налічує 122 культивари Інтермедія, раху-

ючи від початку реєстрації  в РОІ з 1995 до 2012 року. За 

весь цей проміжок часу над створенням нових сортів працюва-

ло 9 російських гібридизаторів, але з роками через суб’єктивні 

та об’єктивні обставини ситуація погіршилася. Дослідивши та 

проаналізувавши ситуацію, Локтєв наголошує, що на сьогодні 

над створенням  Інтермедія продовжує працювати лише він 

один(!?) На думку автора, ситуація в них катастрофічна! Ви-

никає запитання: «А що тоді говорити про нашу вітчизняну 

гібридизацію?» В нас гібридизаторів, порівняно навіть з Росі-

єю, наче «кіт наплакав», а напрямків у гібридизації і того мен-

ше, бо гібридизатори віддають перевагу класам ТВ та SDB. 

Для роздумів, наведу невеликий приклад. Після того, як 

було надруковано статтю (у бюлетені УСІ (№1) – «Техніка 

гібридизації борідкових ірисів», до нас звернулась лише одна 

(!!!) людина з проханням роз’яснити, у який спосіб отримують 

Інтермедія. Усіх інших цікавило питання створення ТВ. Що, 

більше ніхто не хоче займатися гібридизацією ірисів інших 

класів? Це дуже сумно, бо Інтермедія – це цінний генетичний 

матеріал, який має великі перспективи і можливості поширю-

ватися у світі як клас. І той факт, що ними займається мала 

кількість наших гібридизаторів, не зменшує їхньої значимості 

у класі борідкових ірисів, а швидше навпаки. Можливо україн-

ські гібридизатори не розуміють, що в цьому плані мають 

справу з так званою «цілиною», і перед ними розкриваються 

великі перспективи у селекційній роботі. Саме через те, що 

клас Інтермедія малопоширений і недосліджений ми маємо пе-

вні переваги перед закордонними селекціонерами. Треба лише 

переглянути свої погляди на власну роботу та започаткувати 

гібридизаційні програми, в яких будуть задіяні ці іриси.  



   

УКРАЇНСЬКИЙ ІРИС 2012/13  58 

 

Адже, якщо не від гібридизаторів почнуть поширюватися 

Україною у достатній кількості, хорошої якості та оригінальні 

Інтермедія, Бордюрні, Мініатюрні Карликові, тоді як українсь-

кі ірисівники зможуть оцінити їх практичну цінність та кра-

су?! Не весь же час нам тільки закуповувати нові закордонні 

сорти, треба нарешті почати створювати власні! Про це і пого-

воримо далі. 

Після невеликого відступу про стан української гібридиза-

ції, повернімося до розмови про Інтермедія. Зауважу на тім, 

що не всі борідкові іриси мають однакові властивості до заплі-

днення. Високі Борідкові (ТВ), які мають хромосомне число 

4n=48 і це позначається як 12/12/12/12 та Стандартні кар-

ликові (SDB), у яких хромосомне число 4n=40 (по два набори 

від I. pumila і від ТВ: 8/8/12/12) запилюються між собою 

досить легко та дають схоже насіння. Мініатюрні карликові 

(МDB), які походять від I. pumila та SDB, отримали у спадок 

хромосомний набір 4n=36 – (8/8/8/12). Інтермедія (ІВ), 

отримані від схрещування SDB х ТВ, мають неврівноважену, 

як і у МDB ірисів, хромосомну композицію з 4n=44 хромосо-

мами (8/12/12/12). Це говорить про те, що у МDB та ІВ в 

більшості випадків мейоз (процес поділу клітин для створення 

гамет) не доходить до кінцевої стадії. Так як на початку про-

цесу запліднення хромосоми повинні згрупуватися в пари, то 

в останньому випадку для чотирьох з них не виявляється па-

ри. Лише інколи ці чотири хромосоми бувають схожі між со-

бою і це дає можливість створити дві додаткові пари, у тако-

му випадку запилення буде вдалим. Це відбувається досить 

рідко, при цьому отримується мала кількість насіння, яке має 

низький відсоток схожості. 

Така інформація в повній мірі пояснює те, чому Інтермедія 

іриси в своїй більшості не фертильні. Але є і винятки. Напри-

клад, можна отримати Інтермедія, які за своїм хромосомним 

набором будуть подібні до SDB, тобто матимуть 4n=40 або 

(8/8/12/12) – в такому випадку вони будуть фертильні. 

Щоб мати можливість отримати такі Інтермедія, гібридизатор 

повинен робити багато схрещувань SDB Х ТВ, потім, отрима-

ні сіянці перевіряти на фертильність в обох напрямках. Треба 

бути великим ентузіастом, щоб проводити багато часу над  

таким дослідженням. 
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Знання хромосомного набору ірисів для гібридизатора є 

дуже важливими. Усім відомо, що ТВ, SDB, MDB, ВВ та ІВ – 

це тетраплоїди. Але, наприклад, в нашій колекції є іриси, які 

належать до диплоїдів – це сорт MASLON (клас МТВ) та 

I. pallida ‘Variegata’. Цікаво дізнатися, що можна отримати від 

схрещування цих диплоїдів з представниками інших класів, у 

тому числі з Інтермедія. Відомо, що схрещування борідкових 

диплоїдів з тетраплоїдами рідко призводить до запліднення. У 

тетраплоїдних рослин кожну спадкову властивість визначають 

чотири гена, а не два, як у диплоїдів. Мені вдалося отримати 

насіння від  цих диплоїдів і висіяти його. На результат поки 

що чекаю, але якщо він буде позитивним, тобто вдасться отри-

мати сіянці від цих диплоїдів, думаю вони, ймовірно, будуть 

тетраплоїдами, і від I. pallida ‘Variegata’, наприклад, можуть 

з’явитися спадкоємці із строкатими листками. Що з такого ек-

сперименту вийде – покаже час… 

Якщо когось з читачів ця стаття переконає і спрямує на 

гібридизацію Інтермедія ірисів, ось декілька порад:  

 для схрещування беріть найновіші сорти класу SDB та 

ТВ, щоб отримати якісний генетичний матеріал сіянців 

Інтермедія; 

 через невідповідність термінів цвітіння використовуйте 

SDB (в якості материнської рослини) пізнього терміну 

цвітіння, а ТВ (як запилювач) - раннього.  

В окремих випадках, для потрібного варіанту схрещувань, 

можна сорт SDB висадити у затінку, щоб у наступному році 

отримати пізнє цвітіння, а ТВ ірис висадити на сонячну ділян-

ку для стимулювання раннього цвітіння. Таким чином можна 

досягти максимального збігу термінів цвітіння бажаних сортів. 

Тепер коли вам відомо, як і у який спосіб отримують Інте-

рмедія, давайте поговоримо про те, які можливості є у цього 

класу ірисів і як гібридизатор може цим скористатися у влас-

них планах. 

Проводьте схрещування SDB Х ТВ, потім робіть відбір пе-

рспективних сіянців, реєструйте та поширюйте. Цим самим ви 

будете сприяти появі нових Інтермедія в Україні і їх поширен-

ню. З точки зору гібридизації, отримані Інтермедія можуть слу-

гувати матеріалом для створення нових і поліпшення вже існу-

ючого спектру кольорів та відтінків.  
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Можна вдосконалити і ускладнити власний гібридизацій-

ний процес, почавши схрещувати Інтермедія з SDB, MDB, ТВ 

або ВВ. Для цього визначте і сплануйте один або декілька 

напрямків.  Пропоную розглянути наступні: 
 

 Можна використати Інтермедія для отримання ВВ 

(Бордюрні іриси) за такою схемою – ІВ х ТВ. Таке схрещу-

вання сприятиме появі елегантних ВВ, у яких будуть квіт-

ки невеликого розміру. При цьому можна розширити саму 

кольорову гаму цього класу. (Якщо вас захопить процес 

створення ВВ, пам’ятайте, їх можна отримати і у інший 

спосіб за схемою – ТВ х SDB, але це вже інша розмова…)  

 За схемою схрещування ІВ х SDB, або SDB х ІВ можна 

отримувати сорти SDB (Стандартні карликові) з новими 

більш цікавими забарвленнями, притаманними ІВ та ТВ 

ірисам, оскільки останні є батьками ІВ. Таким чином відк-

риваються невичерпні можливості по створенню цікавих 

відтінків кольорів, двохкольорових новинок, реверсивних, 

нових відтінків люмінат та плікат. Наприклад, популярність 

сортів SDB ірисів відомого американського селекціонера 

П. Блека на мою думку можна пояснити тим, що він у сво-

їх гібридизаційних програмах використовує Інтермедія. За 

допомогою якостей останніх, йому вдавалося поліпшити 

форму та забарвлення SDB. Коли я досліджувала родовід 

його сорту JENNYANYDOTS (клас SDB), який  вирізнявся 

оригінальністю забарвлення плікати, то звернула увагу на 

те, що на певному етапі схрещувань не обійшлось без втру-

чання Інтермедія. Запис його родоводу це доводить:  

M208B: (AMUSING х I251A: (E51AA, pollen parent of PUS-

SYCAT PINK, х STATIC sport)) х N338A: (K271C: (SWEET 

BABY х FLIGHTS OF FANCY) х L353A: (BABY SOFT х 

J270B: (HONEY BUNNY х E137AA, BABY SOFT pollen par-

ent))) 

Сіянець «K271C» є Інтермедія, отриманий від схрещування 

(SWEET BABY х FLIGHTS OF FANCY), де сорт SWEET 

BABY (К. Keppel)  – це SDB, а FLIGHTS OF FANCY (К. 

Keppel) – це сорт ТВ. Треба брати до уваги такі деталі та 

навчатися аналізувати їх. 

 Можна розпочати схрещувати за схемою ІВ х ІВ, але в сво-

їй більшості це буде давати негативний результат у вигляді  
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незначної кількості насіння та низького відсотка його схо-

жості. Проте, якщо відібрані батьки стануть достойними 

представниками цього класу, проблеми з безпліддям ІВ 

може бути частково вирішена (пригадайте хромосомний 

набір). Таким чином, відкриваються можливості по-іншому 

оцінити клас Інтермедія та його перспективи.  

От власне і все, що я хотіла коротко висвітлити про улюб-

лені Інтермедія. Гібридизаційні напрямки моєї роботи з ними 

багатообіцяючі. Планую отримати ІВ «космічного покоління», 

потім, від них спробую перенести спадкову ознаку подовжен-

ня борідок (петалоїдів) на сорти SDB. Вже декілька років на-

магаюсь отримати ІВ зі «зламаним» кольором оцвітини. Роб-

лю спроби перенести такі фенотипові ознаки, як строкате за-

барвлення листків від ТВ ірисів до ІВ. Для цього використо-

вую сорт КОРОЛЕВА СЕРЕД ЗЕБР (Яковчук В.) та нові вла-

сні сіянці ТВ  зі схожою спадковою ознакою. 

Звісно, майбутні плани не відображають повної картини 

часу, а саме, який проміжок часу необхідний, щоб досягти 

бажаного результату – 20, 30 чи може 50 років. Для енергій-

ного і цілеспрямованого гібридизатора це не важливо, бо йо-

го спрямовує сила, яка допомагає втілитися прекрасному у 

наш світ. На це, шановні, в мене великі сподівання та безме-

жний оптимізм! 

 

Терміни використані у статті: 

Фертильність – здатність статевозрілого організму створю-

вати життєздатне потомство.  

Диплоїд – організм, клітини якого містять парний  набір хро-

мосом (2n). 

Тетраплоїд – організм, клітини якого містять чотири пари 

хромосом (4n). 

 

Література та електронні посилання 

Локтев С.Н. Золотая середина // Ирисы Росии. Ежегодный 

бюлетень, Вып. №20, Москва: 2012 год, стр. 34-36.  

IRIS ENCYCLOPEDIA (a wiki) of The American Iris Society. 

http://wiki.irises.org/bin/view/Sdb/SdbJennyanydots  
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ІРИСИ СПУРІА 

Алла Черногуз, м Київ 
 

 

 

Така  загальна назва в літературі з ірисівництва закріпила-

ся за 20 видами Неборідкових ірисів та їх гібридами. Всі вони 

мають вузькі, майже горизонтальні нижні долі оцвітини 

(пелюстки  чи фоли) і ребристу коробочку з насінням. У ди-

кому вигляді ці іриси ростуть в степових і напівпустельних 

районах Азії та Європи.  Серед характеристик, які відрізня-

ють Спуріа від інших ірисів, можна виділити такі:  їхня насін-

нєва коробочка має різко випуклі, попарно зближені поздовж-

ні ребра і довгий гострий носик. У сонячну погоду на поверх-

ні квітки проступає 

нектар і цим квітка 

приваблює  до себе 

багато комах, у тому 

числі і велику кіль-

кість мурашок.  

Батьківщиною ірисів 

Спуріа  можна вважа-

ти південно-східні і 

північно-західні регіо-

ни Китаю.  Як відзна-

чає доктор біологічних 

наук  Г. І. Родіоненко , із Китаю іриси Спуріа завезли в Захід-

ну Європу, Північний Кавказ і Причорномор’я та Малу Азію. 

Найпоширенішими вони є на Каспійському узбережжі  

(Дагестан),  Закавказзі та Ірані.  

Кожен вид ірисів Спуріа  дуже своєрідний. У перекладі 

«spuria» – означає «несправжній». Відрізняються вони від ін-

ших видів роду IRIS багатьма ознаками, які проявляються на 

різних стадіях розвитку рослин, починаючи із насінини і за-

кінчуючи умовами вирощування. Серед них  є і вічнозелені 

види, наприклад I. foetidissima, що зустрічається на Серед-

земноморському  узбережжі Європи та Північної Африки. Не-

велика популяція цих рослин інтродукована в Криму  Уже 

чотири роки ці рослини, вирощені із насіння, отриманого зі 

США ростуть і успішно зимують під сухим накриттям на Пол-

тавщині.  Їх цвітіння вдалося досягти лише на четвертий рік.  
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Вони зав’язали насіння, яке було висіяне восени у ґрунт 

для подальшого спостереження.  За рахунок своїх вічнозеле-

них листків ці іриси можуть  легко прикрасити як влітку так і 

взимку бордюр чи рокарій (висота рослин до 30 см).  

Порівняно з культурою Борідкових ірисів, культура ірису 

Спуріа  дуже молода. На сьогоднішній день серйозно займа-

ються селекцією цих ірисів гібридизатори із США, Канади та  

Австралії.  До селекції залучені, в більшості,  представники 

високорослих ірисів Спуріа.  

За екологічними особливостями Спуріа  можна розділити 

на три групи.  Перша група – це ті, що ростуть по берегах 

річок і вологих долин: I. musulmanica, I. carthaliniae, I. pseu-

donotha. Не слід їх плутати з I. рseudocorus (і.  болотний), 

який належить до іншої групи ірисів. Всі Спуріа першої групи 

дуже декоративні, їх квітки різ-

номанітних відтінків від ніжно-

блакитного,  інколи білого,  до 

темно-фіолетового. Зустріча-

ються і двоколірні. Листки  їх 

щільні темно-зелені зі струнки-

ми  квітконосами, які величаво 

піднімаються над ним. Квіти в 

період масового квітування ро-

зкриваються в такій кількості, 

що здається, ніби на землю 

спустилися легенькі хмарки  найчистіших кольорів веселки і 

спочивають  над масивом густого листя. Здається, що перебу-

ваєш у казковому диво-саду.  Враження незабутнє... 

Друга група Спуріа ірисів – сухолюбні іриси, що добре 

ростуть на задернених  ґрунтах,  у степах. Усі вони відрізня-

ються високою зимостійкістю. Висота їх 60-80 см, діаметр кві-

тки 8-12 см. Колір квіток фіолетово-синій.  

Види, що не поширені в Україні, навіть будучи вирощени-

ми із насіння,  можуть прикрасити собою будь-який сад.  Са-

ме з ними за кордоном зараз і ведеться селекційна робота, 

саме вони є родоначальниками сучасних надзвичайно краси-

вих сортів Спуріа, які за своєю декоративністю нічим не пос-

тупаються Високим Борідковим ірисам, а по стійкості до хво-

роб ще і значно виграють. 
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Чим південніше ростуть Спуріа-іриси, тим крупніші і яск-

равіші їх квітки. Як зазначалося вище, найбільшим центром 

селекції Спуріа є США, особливо південні штати, де створю-

ються сорти екстра-класу,  серед  яких багато гофрованих, з 

широкими  ширяючими фолами і щільною текстурою пелюс-

ток.  Деякі з них за формою і розміром нагадують  Луїзіанські 

чи Японські іриси. Правда, всі вони мають один недолік –  

низький коефіцієнт розмноження (принаймні ті сорти, що ви-

рощуються в Україні).  Забарвлення квітки сучасних сортів 

ірисів Спуріа дуже різноманітне є як двовідтінкові так і двоко-

лірні сорти, а також сорти з обідком по краю пелюсток. 

Набагато краще адаптовані до умов України сорти, що віді-

брані з природи  професором Г.І. Родіоненком, такі як ФРІГІЯ, 

МОЛДОВА та ЛЕНКОРАНЬ.  

Звісно, вони за декоративністю поступаються новим  гібри-

дним зарубіжним сортам, але мають неабиякий плюс – адап-

тованість до клімату північних регіонів.  

В Україні  ще мало уваги  приділяється  вирощуванню та 

гібридизації Спуріа.  У колекціях наших  ірисівників  (до речі, 

таких дуже мало) є як видові Спуріа, так і сучасні сорти екст-

ра-класу.  Поряд із сортовими Спуріа   можна виростити із 

насіння і високодекоративні види Спуріа, які згодом викорис-

тати  в гібридизації.  Кожен бажаючий може зайнятися запи-

ленням цих своєрідних, поки що ексклюзивних в Україні іри-

сів, і отримати красиві сіянці, які будуть значно краще адапто-

вані до умов Центру і Півночі України, ніж їх зарубіжні ана-

логи. Чому саме Центр і Північ? Бо  Південь України і Крим 

по всіх показниках сприятливі для вирощування Спуріа. 

Іще один позитивний аргумент на користь Спуріа  – біль-

шість їх сортів з успіхом можуть бути використані на зріз, у 

флористиці, оскільки вони мають стрункий малорозгалудже-

ний квітконос. 

Усе вищесказане стосується високорослих Спуріа.  А крім 

них існують іще карликові (I. pontica, I. ludwigii), що мають 

порівняно великі  квітки і слабкий аромат. Навіть вирощені з 

насіння, вони можуть з успіхом прикрасити собою скелясту 

гірку чи рокарій. На жаль, вони дуже рідкісні і доступним спо-

собом їх розмноження є лише висів насіння, отримати яке та-

кож надзвичайно важко. 
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Серед Спуріа з середньою висотою квітконосу найпошире-

нішим в садах є I. graminea  або і. злаковидний. Він має над-

звичайно красивий кущ з темно-

зеленим глянцевими листками. 

Кожного сезону в кінці травня-

червні він вкривається масою пур-

пурово-фіолетових крупних квіток, 

що розміщені нижче рівня листя, 

надаючи  цим самим додаткового 

шарму квітучій рослині. Саме ж 

листки I. graminea мають декора-

тивний вигляд до глибокої осені. 

З успіхом він росте як на сонці, 

так і у напівтіні; як на клумбах, так і в міксбордерах  та на 

скелястих гірках. 

Оскільки Спуріа мало поширені в Україні, то і досвіду по 

їх вирощуванню  ще недостатньо. Можна дати лише загальні 

рекомендації. Слід в першу чергу відзначити, що видові Спу-

ріа в більшості своїй значно краще ростуть  і  розмножують-

ся,  ніж привезені з Австралії чи США сучасні сорти.  Але 

треба відмітити, що більшість сортів закордонної селекції  з 

часом  теж досить добре адаптуються і розмножуються, якщо 

їх декілька перших років не розсаджувати, і дати їм добре 

укорінитися. 

То ж, що Спуріа іриси люблять? Перш за все –  відкриті 

для сонячних променів ділянки. Вони набагато толерантніші 

до впливу вітру, ніж  Високі Борідкові іриси. Якщо це видові 

Спуріа, то, як зазначалося вище, серед них є як сухолюби, 

так і ті, що надають перевагу вологим ґрунтам. Тому, придбав-

ши  видові Спуріа,  слід поцікавитися, де їх краще посадити – 

біля водойми чи на сухій ділянці. Як правило, той, хто виро-

щує їх, зможе надати таку інформацію. З власного досвіду мо-

жна сказати, що  коли  ті Спуріа, що вважаються вологолюб-

ними, не поливати тривалий час, то вони не загинуть, а мо-

жуть перейти в стан спокою. Це зайвий раз підтверджує їх 

високу здатність адаптуватися до умов навколишнього середо-

вища. Якщо ж говорити про сорти Спуріа  зарубіжної селек-

ції, то тут на перший план виходить  полив, бо вони всі люб-

лять вологу (але не застій води).  
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В болото їх садити звісно не потрібно, а поливати треба ре-

гулярно, хоча б у період вегетації, 1-2 рази на тиждень. Особ-

ливо, полив необхідний  в період цвітіння.  Лити воду слід так, 

щоб вона не потрапляла на квітки. Правильний полив сприяє 

продовженню терміну цвітіння – красою квітучих  кущів мож-

на насолоджуватися 3-4 тижні або й більше.  

Що стосується ґрунтів, то Спуріа до них майже не вимогли-

ві, вони добре почувають себе як на глинистих, так  і на задер-

нених ґрунтах, не говорячи  про збагачені перегноєм  чорнозе-

ми. Головне, щоб ґрунт був легким і вологопрониклим, щоб там 

взимку і навесні не застоювалась волога. Спуріа добре реагу-

ють на  додавання гарно перепрілого перегною, а також грибно-

го перегною, що містить багато мікроелементів. Мінеральні до-

брива слід додавати на початку вегетації і після цвітіння. Спу-

ріа не люблять пересадки. На відміну від Борідкових, їхнє коре-

невище вимагає глибокої посадки. Його слід заглибити на 5-7 

см. Щоб  точніше дізнатися глибину посадки, досить глянути 

на стебло: та частина, що була в ґрунті, буде значно світліша, 

отже потрібно щоб вона була прикрита ґрунтом.  

Кореневище цих ірисів  має цікаву особливість – переходя-

чи в стан спокою восени, воно злегка самозаглиблюється в зем-

лю. Це сприяє  кращій перезимівлі, тому вони набагато менше, 

ніж Борідкові, страждають від впливу низьких температур. 

Висаджувати Спуріа іриси краще в кінці літа - на початку 

осені. На відміну від  Борідкових,  для яких підсушування коре-

невищ сприяє кращому росту, Спуріа дуже погано переносять  

підсушку кореневищ, а особливо коренів.  Якщо немає можли-

вості висадити їх відразу, зберігати і пересилати їх слід загор-

нутими у вологу серветку чи сфагновий мох. Хоча були випад-

ки (і в нашій практиці також) коли, не зважаючи на висушу-

вання кореневищ, рослини після посадки йшли в ріст, хоча й 

значно повільніше. Але це стосується видових Спуріа. З сорто-

вими категорично не бажано  експериментувати таким чином. 

Як відзначалося вище, за браком великої кількості посадкового 

матеріалу, бажаючі можуть висівати насіння не лише видових, 

а й сортових Спуріа. Але слід врахувати, що сортові особливос-

ті таким шляхом не передаються. 

Ще слід знати, що Спуріа  ростуть до десяти і більше років 

на  постійному  місці,  з  кожним   роком  не  втрачаючи  своєї  
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декоративності і не вимагаючи до себе багато уваги по догля-

ду. Лише пізно восени або рано навесні (адже вегетація почи-

нається на початку березня) треба обрізати старі листки на 

висоту 5-8 см. 

Щодо хвороб і шкідників, то в цьому плані Спуріа – дуже 

стійка садова культура. Вони не уражаються тими хворобами, 

які є згубними для Борідкових.  До речі, з нашого досвіду, щоб 

очистити ділянки ТВ ірисів від хвороботворних бактерій, до-

сить там протягом 2-3 років вирощувати Неборідкові, у тому 

числі і Спуріа іриси. Потім сміливо можна знову висаджувати 

Борідкові іриси. Листки Спуріа  зберігають свій декоративний 

вигляд до глибокої осені. Листогризучі жуки його не вжива-

ють, бо воно досить жорстке. Плямистість його  рідко вражає. 

Наші посадки Спуріа  розміщені у місцях  поширення капустя-

нки, але вона їм не шкодить, личинки хруща і совки теж не 

дуже полюбляють кореневища цих ірисів. Єдиним негативним 

чинником для рослин з естетичного боку є мурахи й інші дріб-

ні комахи, що скупчуються на квітках і харчуються нектаром, 

який сильно виділяють Спуріа. При необхідності можна обро-

бити квітуючі кущі інсектицидами, але це вже на розсуд ірисі-

вника.  

Підсумовуючи все вищесказане, слід відзначити, що культу-

ра Спуріа ірисів значно простіша у догляді, ніж  Борідкових; 

вони менш вимогливі до  різких коливань температурного ре-

жиму, за несприятливих умов можуть переходити в стан спо-

кою. Можна лише побажати вітчизняним ірисівникам не обхо-

дити стороною таку цікаву групу ірисового царства як іриси 

Спуріа. Хто хоч раз виростить у своєму саду ці іриси – закоха-

ється в них назавжди, бо вони незамінні у ландшафтному ди-

зайні: чи то на гірці, чи біля водойми, чи в міксбордері, чи як 

солітер. Чудово виглядають посадки Спуріа  зі злаками, ерему-

русами та дельфініумами. І  не забувайте: кущі Спуріа прекра-

сні з ранньої весни до пізньої осені. 

Тому, хто бажає вирощувати ці надзвичайно ландшафтно-

естетичні  і поки що  рідкісні в наших садах рослини, радимо 

висадити не лише сортові, а й видові Спуріа, насіння яких мо-

жна отримати в УСІ. Посадивши в своєму саду Спуріа, ви не 

пожалкуєте про це ні на мить!  
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Ігор Хорош, м. Тернопіль 
 

СОРТУ  `SIVA SIVA` - 50 ! 
  

Нова рубрика, котра,  як я сподіваюсь, буде змістовною та 

цікавою, присвячена ірисам, котрим виявились непідвладні ані 

мода, ані час, ірисам, якими милувались наші батьки та бабу-

сі, і, нарешті ми самі знаходимо в них щось загадково- містич-

не, непритаманне сучасним розкішним «суперновинкам».  

І, слава Богу, що є люди, в чиїх садах збереглися і досі 

ростуть та рясно квітують ці величні, уславлені сорти. Як ста-

ре, добре вистояне вино наповнює келих розкішним запахом 

та “грою” оксамитових відтінків, так і ці сорти наповнюють 

наші сади незабутньою історією, спогадами та якимось невло-

вимим шармом, загадковістю, містикою… 

У 2012 році свій 50-річний ювілей відзначив добре відомий 

усім ірисівникам сорт `SIVA-SIVA`. Забарвлення плікати були 

завжди дуже популярними у квітникарів та селекціонерів цих 

дивовижних квітів. Неперевершеним майстром селекції цієї 

групи став американський селекціонер Джим Ґібсон. Саме за-

вдяки йому за період його творчості (30-і - 80-і роки минулого 

сторіччя) плікати перетерпіли значних перетворень. За свої 

здобутки у 1965 році  Ґібсон був нагороджений Медаллю Гіб-

ридизаторів. Одним з найяскравіших його сортів став `SIVA-

SIVA`. 

`SIVA-SIVA` офіційно зареєстрований у 1961 році, проте 

датою його народження є саме 1962 рік, коли сорт був інтро-

дукований  фірмою “Cooley's Gardens” - почав своє самостійне 

життя, крокуючи ірисовими садами майже по всіх континен-

тах та завойовуючи все більше й більше прихильників. Дуже 

красиве та рідкісне на той час забарвлення – кольору старого 

золота стандарти в поєднанні з строкатими, відтінків золота 

та червоного дерева на білій основі фолами, зробили сорт 

справжнім фаворитом в садах колекціонерів та любителів іри-

сів. Названий іменем колоритного та захоплюючого самоансь-

кого танцю, що дуже схожий до гавайського національного 

танцю Хула. Великі, з пряним запахом та тривалим цвітінням 

пелюстки  цього  сорту  майорять  на  весняному  вітерці,  

ЮВІЛЕЇЇ  УСЛАВЛЕНИХ СОРТІВ 
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імітуючи рухи танцівників. А значна кількість бутонів на 

струнких та міцних стеблах сприяють тривалому цвітінню. 

Садивний матеріал цього сорту завжди відмінної якості.  

      Це, можна сказати, справжній сорт-легенда, котрий і че-

рез 50 років після інтродукції полонить очі та серця мільйонів 

людей. Сорт, який яскраво довів, що шедеври не згасають. 

 

ЗАКОХАНИЙ В ІРИСИ 

ГЕОРГІЮ ІВАНОВИЧУ РОДІОНЕНКУ - 

100 РОКІВ 

Алла Черногуз, м. Київ 

 З ювілеєм приємно вітати будь-

кого, а ще приємніше, коли це не будь-

хто і це ювілей не абиякий, а тим паче, 

в наш неспокійний час далеко не кожно-

му судилося відмітити таке свято… І тим 

приємніше для нас, що це стосується 

людини, безмежно закоханої в іриси. 

 В березні свій сотий день народження відзначає доктор 

біологічних наук Георгій Іванович Родіоненко – неординарна 

особистість, вчений зі світовим ім’ям, чиї наукові праці перек-

ладені багатьма мовами і являються настільними книгами для 

тих, хто присвятив себе науковому пізнанню культури Ірису, 

різноманіттю видових форм і особливостей цих рослин. 

Все своє довге і плодотворне життя вчений присвятив ви-

вченню і систематиці роду Ірис. 

Народився Георгій Іванович 28 березня 1913 року в Персії 

(Іран) в родині штабс-капітана російської військової частини, 

яка була відряджена захищати резиденцію шаха від курдів. 

Після революції в Росії родина Родіоненків покинула Персію і 

оселилася в Сухумі. Вищу освіту майбутній вчений здобував 

в Сухумському інституті субтропічних культур. Під час Вели-

кої Вітчизняної війни Георгій Іванович був важко поранений 

в бою і після лікування носив протез та користувався кости-

лями. Він повернувся до Петербурга, де продовжив роботу по 

відродженню Ботанічного саду, пізніше очоливши його. Дире-

ктором Ботанічного саду Родіоненко був більше десяти років. 

І паралельно Георгій Іванович активно займається класифіка-

цією і систематикою роду Ірис.  
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Стан здоров’я ні в якому разі не завадив йому організувати 

і стати учасником експедицій у найвіддаленіші куточки Росії і 

закордону, де ростуть рідкісні види ірисів, вивчаючи їх в при-

родному середовищі. Ці експедиції були вкрай виснажливими. 

Адже, як згадує вчений, багато видів ірисів, особливо рідкіс-

них, ростуть високо в горах у важкодоступних місцях. Не раз 

на Кавказі доводилося зустрічатися не лише зі зміями, але і з 

ведмедями. Та це не зупиняло вченого в досягненні мети. Всі 

свої спостереження, дослідження Георгій Іванович ретельно 

записує, узагальнює, робить наукові висновки і відкриття. Для 

наукових потреб він закладає в ботанічному саду іридарій, де 

збирає велику колекцію сортових і видових ірисів як борідко-

вих, так і неборідкових, а також цибулинних (ксифіумів), за-

ймається акліматизацією в умовах Петербургу видів південних 

широт. Зокрема, він багато приділяє уваги введенню у культу-

ру диких видів ірисів Спуріа та мечовидного. 

Більше 50 років свого яскравого життя Георгій Іванович 

віддав вивченню ірису, результати своєї праці він виклав у мо-

нографії «Род Ирис», що побачила світ у 1961 році. Матеріа-

ли, викладені там, викликали величезне зацікавлення серед 

вчених-ботаніків світу. Монографія була відразу перекладена 

англійською мовою. Особливо високо оцінили книгу члени 

Британської Спілки Ірисівників, які обрали Георгія Івановича 

своїм Почесним членом. Як визнання заслуг вченого Британ-

ська Спілка Ірисівників присудила свою найвищу нагороду за 

дослідження роду Ірис – Медаль Пам’яті Майкла Фостера за 

номером «1» саме доктору Родіоненку. 

Пізніше під редакцією Георгія Івановича вийшла іще одна 

унікальна, на той час, книга «Ирисы» – альбом з кольоровими 

фото сортових і видових ірисів та науково-популярним описом 

різних видів ірисів. З невеликими доповненнями ця книга пе-

ревидавалася ще двічі. Кожен ірисівник, який закоханий в іри-

си, з задоволенням читає і перечитує цю книгу, де в доступній 

і популярній формі викладено основи ірисівництва, де можна 

знайти відповіді чи не на всі питання, що стосуються вирощу-

вання різних видів ірисів, селекційної роботи та перспектив 

ірисівництва. 

Особливу увагу в своїй роботі з ірисами Родіоненко приді-

ляє акліматизації різних видів ірисів, введенню їх в культуру, 
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використанню високодекоративних диких ірисів в ландшафт-

ному дизайні, в озелененні міст. З його легкої руки ми зараз 

милуємося в своїх садах прекрасними сортами ірису Спуріа: 

ЛЕНКОРАНЬ, МОЛДОВА, ФРІГІЯ, та ірису  мечовидного, які 

відібрані з природи.  

Вклад Георгія Івановича в науку важко переоцінити. За 

кордоном його лагідно називають «Доктор Ірис», виказуючи 

цим глибоку повагу до вченого, віддаючи данину заслугам пе-

ред світовою ботанічною наукою. На сьогодні Родіоненко – 

найвідоміший знавець Ірисових. Його особливі заслуги відміче-

ні і Американською Спілкою Ірису. Вченому вручена вища на-

города АІС - медаль в честь селекціонера і громадського діяча 

Америки Беатріс Варбуртон. 

Незважаючи на свій такий поважний вік, Георгій Іванович 

продовжує працювати над вдосконаленням результатів своїх 

досліджень, окреслює плани для молодих вчених, гібридизато-

рів, ставить нові сміливі завдання, пов’язані з розвитком куль-

тури ірису, удосконаленнями форми квітки сучасних гібридів. 

Він користується неабиякою повагою і авторитетом в науко-

вих колах, бере посильну участь в міжнародних симпозіумах і 

конференціях, надсилає свої вітання учасникам всіляких захо-

дів, що присвячені ірису. До речі, в 2006 році відбулася зу-

стріч і українських ірисівників з відомим вченим на території 

іридарію Ботанічного саду ім. Комарова РАН в Петербурзі. 

Георгій Іванович дуже цікаво, хоч і було обмаль часу, розповів 

про улюблені іриси, про своїх учнів із України та про україн-

ські корені свого прізвища. З великою повагою поставився він 

до наших планів щодо об’єднання українських ірисівників в 

громадську організацію та створення колекції видових ірисів, 

яку не ростуть на території України. Головним чином ішлося 

про дуже унікальні і рідкісні види секції Онкоциклюс. Георгій 

Іванович дав адреси своїх друзів із Грузії та Ізраїлю, що за-

ймаються цими ірисами і порадив все-таки спробувати вирос-

тити ці іриси в Україні, оскільки клімат наш має бути сприят-

ливий для цього. Приємні враження від зустрічі з найвідомі-

шим ученим-ірисівником залишилися у нас назавжди. 

Хочеться побажати Георгію Івановичу міцного здоров’я, 

довголіття, достойних послідовників, що розвиватимуть і вті-

люватимуть в життя ідеї і настанови «Доктора Іриса». 
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ЕМБЛЕМА УСІ 

У грудні 2012 - січні 2013 року проходив конкурс  емблеми 

УСІ. Було подано 4 ескізи емблеми і у результаті було прове-

дено голосування членів УСІ за найкращий ескіз емблеми. У 

голосуванні брало участь 38 членів Спілки. Демонструємо 

конкурсні ескізи і наводимо підсумки голосування: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

У результаті перемогу отримав варіант №3 (автор ескізу 

Ю. Буйдін). Щиро вітаємо переможця!   
 

 

ДО ПИТАННЯ ЕМБЛЕМИ УСІ… 

Б. Правдивий (м. Київ) 

У період з грудня 2012 року до середини січня 2013 року, 

згідно з рішенням Зборів УСІ, був проведений конкурс ескізів 

емблеми нашої громадської організації. Всього отримано чоти-

ри ескізи двох авторів. Прикро, але активність наших колег 

на цьому  вичерпалася. Отже, члени Спілки мали вибрати 

серед чотирьох варіантів один, на їхню думку найкращий, ес-

кіз. Хотілося б сказати про основні вимоги до емблеми, яки-

ми я керувався, віддаючи свій голос  за ескіз під номером 3. 

Основними вимогами до емблеми  є лаконічність, тобто 

має бути зображене  все необхідне і нічого зайвого, і читабе-

льність. Важливим є також можливість будь-якого поліграфі-

чного відтворення, чи мова йде про ксерокс, чи принтер, чи 

типографський, в першу чергу високочіткий, і офсетний друк. 

Це передбачає відсутність будь-яких переходів тону. І ще ва-

жливо: можливість збільшення чи зменшення в розмірі в 2-3 

рази і відповідні цьому розміри  шрифтів. 

Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 Варіант 4 

    

11 голосів 7 голосів 14 голосів 6 голосів 
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 ЩОРІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ  УСІ 

Алла Черногуз (м. Київ) 

 

У кінці листопада 2012 року відбулися чергові щорічні Збо-

ри УСІ, на яких обговорено та затверджено підсумки роботи 

Спілки за минулий рік і намічено плани на наступний, серед 

яких проведення виставки та з’Їзду, випуск бюлетеня, кон-

курс ескізів емблеми УСІ, а також рішення про сімейне членс-

тво  в Спілці та порядок сплати членських внесків на 2013 

рік. 

Збори постановили , що членські внески  сплачуються до 1 

березня,  сума членських внесків складає 100  грн. для одноо-

сібних членів  і 175 грн  - сімейне членство  (для двох осіб).   

 Зборами було обрано Правління УСІ в кількості 5 чоло-

вік: 

Ю. Буйдін,  О.Монако,  О. Трякіна,  І. Хорош,  А. Черногуз 

Правління, в свою чергу, обрало Головою Спілки А. Черногуз, 

заступником Голови  – Ю. Буйдіна, 

виконавчим директором – О. Монако. 

Також було обрано склад ревізійної комісії: 

Н. Тригуб – голова комісії, О. Гаврилова, Л. Чеснокова - 

члени комісії. 
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Марія Пінк, м. Ізмаїл 

Ода Его Величеству Ирису 

(Признание в любви…) 
 

Я  восторгалась красотой 

 Моих любимых, чудных роз.  

 А у друзей зацвел ирис! 

Влюбилась я в него до слез! 
 

Уже нет места для  Эден, 

 И места нет для Польки.  

 Куда глазами ни взгляни - 

Одни ирисы только! 
 

Не знаю, правда ли из радуги?  

А, может,  россыпи алмазов? 

 Пусть восторгают нас и радуют 

Цветом сапфира и топаза! 
 

И с трепетом, и каждый день 

Бегу я к ‘’радужным осколкам’’, 

И рано мне вставать не лень, 

Хоть лет-то мне уж сколько! 

Ирисов буйное цветенье 

Счастливой делает меня, 

И без цветов, моих любимых 

Я не могу прожить и дня!  
 

Навеки сердце взято в плен 

Красой ирисов, совершенством. 

Вдыхать их тонкий аромат 

Не высшее ли есть блаженство? 

Ходить я утром в сад люблю,  

Чтобы увидеть пробужденье, 

И Господа благодарю 

За это дивное творенье! 
 

Так полюби, мой друг, и ты 

Эти роскошные цветы!!! 

ЛІТЕРАТУРНА СТОРІНКА 
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ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМА 
 

 
 

НАШІ ЮВІЛЯРИ 
  

Українська Спілка Ірису щиро вітає наших колег-ірисівників, 

для яких 2013 рік є ювілейним. Зичимо міцного здоров’я,  добра і сі-

мейного затишку, успіхів  на ниві ірисівництва, любові та поваги від  

рідних і друзів, прекрасного  настрою і 

творчої наснаги на довгі роки! 

 

30 років -   Віталій Студило 

35 років  -  Юрій Буйдін 

45 років -  Олена Гаврилова, Олег Орєхов, 

Олег Чипенко 

50 років -  Людмила Локтєва,   

Микола Якименко 

55 років - Валентина Тисячна 

60 років  - Зоя Мірошник, Олена Якуба 

 
 

ЧЛЕНСТВО У СПІЛЦІ 

 Спілка має три категорії членів: індивідуальні, колектив-

ні та почесні. 

 Індивідуальними членами Спілки в кожному календар-

ному році можуть бути громадяни України, громадяни інших 

держав, особи без громадянства, які: 

 Досягли 18 років;  

 Надіслали до Правління письмову заяву про надання 

членства в Спілці та дотримання її Статуту; 

 Прийняті до Спілки Правлінням;  

 Сплатили щорічний членський внесок.  

Колективними членами Спілки можуть бути трудові колекти-

ви будь яких підприємств, установ, організацій, об'єднань, спі-

лок, фондів, спеціалізованих чи фахових об'єднань, які: 

 Зацікавлені діяльністю Спілки;  

 Надіслали до Правління письмову заяву про надання 

членства в Спілці та дотримання її Статуту, а також ко-

пії рішення керівного органу колективу підприємства про 

вступ до Спілки;  

 Прийняті до Спілки Правлінням;  

 Надали Спілці матеріальну допомогу.  

Почесним членом може стати фізична особа, яка має особли-

ві заслуги перед Спілкою. Статус Почесного члена надається  
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Загальними зборами Спілки, за поданням Правління. Почесні 

члени звільняються від обов'язку сплати внесків. 

 За результатами щорічної Конференції були визначені  

суми членських внесків на 2013 рік. 
 

З ПИТАНЬ ЩОДО ВСТУПУ У СПІЛКУ ТА СПЛАТИ  

ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ ЗВЕРТАТИСЯ ДО ПРАВЛІННЯ УСІ. 

 

ВИСТАВКА БОРІДКОВИХ ІРИСІВ 2013 
 

 IV Всеукраїнська виставка Борідкових ірисів відбудеться 

орієнтовно 24-26 травня 2013 року у Національному ботаніч-

ному саду ім. М.М. Гришка НАН України.  

Відкриття виставки 24 травня о 14.00 

25-26 травня виставка працюватиме з 10 до 18 години  

Адреса: м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1, (Лаб. корпус №6) 

 За подальшою інформацією, щодо виставки, стежте на 

офіційному сайті УСІ. 

 Прохання до всіх членів УСІ, хто бажає показати свої 

колекції, повідомити про це Правління Спілки до 15 травня 

2013 року. Під час виставки знову планується провести ви-

ставкове суддівство Високих Борідкових ірисів. Переможці у 

номінаціях будуть нагороджені дипломами.  

 

IІI З’ЇЗД УКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ ІРИСУ 

 ІІІ з’їзд УСІ відбудеться в ірисовому саду Ігора Хороша 

(м. Тернопіль) орієнтовно 8-9 червня 2013 року. На учасників 

з’їзду чекає розмаїття нових і найновіших сортів ірисів як за-

рубіжної, так і вітчизняної селекції. Також ви зможете поми-

луватися значним селекційним доробком самого господаря Са-

ду, окремі сорти якого нещодавно були переможцями на між-

народному конкурсі ірисів у Флоренції (Італія). Всім членам 

Спілки до 15 квітня буде розіслана орієнтовна програма 

з’їзду.  

Прохання до всіх членів Спілки, хто планує взяти участь у 

з’їзді, повідомити про це до 15 травня 2013 року за тел:  

098-720-65-07, 097-058-95-94 

або на ел. пошту: igorkhorosh@ukr.net (Хорош І.Я.) 

За подальшою інформацією, щодо з’їзду, стежте  

на офіційному сайті УСІ. 
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З’ЇЗД РОІ 2013 
 

Запрошуємо українських колег взяти участь у черговому 

з'їзді РОІ, який відбудеться на Кубані 18-19 травня 2013 р. 

У програмі з'їзду відвідування садів В. О. Осіпенко, А. Н. Ля-

шенко, Ю. Д. Крутченко і родини Ворошілових, Т. Б. Дудки. 

Реєстраційний внесок 2500 руб. (при здачі внеску до 31.03), 

2700 руб. (при здачі внеску у квітні) і 3000 руб. (при здачі 

внеску в травні). Реєстраційний внесок використовується на 

оренду автобусу для поїздок по садах, обіди, з'їздівські сувені-

ри. За додатковою інформацією звертайтеся до Правління 

УСІ.  БУДЕМО ЩИРО РАДІ ВАС БАЧИТИ НА КУБАНІ! 

В.О. Осіпенко 

 

БАНК НАСІННЯ УСІ 

УСІ створює банк насіння Борідкових та Неборідкових  іри-

сів для розповсюдження між членами Спілки.  Всі, хто має 

надлишок  насіння ірисів, можуть надіслати його  на адресу 

Правління УСІ. Пакетики необхідно підписати, вказавши рік 

збору насіння, сад, де воно зібране чи місцевість (якщо насін-

ня зібране в природі) і прізвище особи, яка надіслала насіння.  

Будемо щиро  вдячні. 
 

 

СУДДІВСТВО НА ВИСТАВКАХ  

ТА У ВІДКРИТОМУ ҐРУНТІ 

Усім, хто бажає спробувати себе в якості судді на офіцій-

них заходах УСІ (у відкритому ґрунті, виставках та конкур-

сах), просимо звертатися до Правління Спілки за електрон-

ною адресою: irisua@ukr.net 

 Вам буде вислано відповідні матеріали, щодо суддівства, 

для ознайомлення та вивчення. 
 

 

ОФІЦІЙНА РЕЄСТРАЦІЯ СОРТІВ 

 Повідомляємо, що на сьогодні офіційним реєстратором 

сортів українських селекціонерів членів УСІ в AIS (American 

Iris Society) є Хорош Ігор Ярославович. Усю необхідну інфор-

мацію, з приводу реєстрації сортів, можна отримати безпосе-

редньо у І.Я. Хороша за електронною адресою:  

igorkhorosh@ukr.net 
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ТУТ МОГЛО БУТИТУТ МОГЛО БУТИ  

ВАШЕ ОГОЛОШЕННЯ!ВАШЕ ОГОЛОШЕННЯ!  

IX-082002 TB  

(SET TO MUSIC    VISION IN PINK)  

 

ОФІЦІЙНИЙ САЙТ СПІЛКИ 

 Вельмишановні колеги! Повідомляємо вам, що діє офіцій-

ний сайт Української Спілки Ірису. Його Ви зможете знайти у 

Всесвітній мережі Інтернет за адресою: 

irisua.org 

 Велике прохання до членів Спілки, брати активну участь у 

розбудові сайту. Усі зауваження, статті та пропозиції, щодо 

сайту, надсилайте будь ласка на електронну адресу:  

irisua@ukr.net 

Зробимо наш сайт найкращим! 
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IX-083414  TB  

(KALIGAZAM   QUEEN OF ANGELS)  

СОРТИ ГЕННАДІЯ МАМЧЕНКА 2012 РОКУ  

IX-095001 TB  

(WHO`S YOUR DADDY  ( SILVERADO   

MYROSLAМVA))  

ГІБРИДНІ СІЯНЦІ ІГОРЯ ХОРОША 

IX-082105 TB  

(KALIGAZAM  SKORICOVY SPECIAL )  
IX-083603 TB  

(AVALON SUNSET   VIBRANT)  

IX-070110 TB  

(PLIASKA SNIEZHINOK  SHEER ECSTASY )  

IX-082002 TB  

(SET TO MUSIC    VISION IN PINK)  

ТВ КОБЗАР 

(HALO IN PEARL x IDOL)  

ТВ ЗУПИНИ ПОСМІШКУ 

(LIP SERVICE x IDOL) 

TT00 TB  

(НЕВІДОМОГО ПОХОДЖЕННЯ) 
ТТ07-43/1 TB 

(CORAL LIGHT X SANTA)  

  TT05-25/3 TB  
(TT99-1/1 : (TITANS GLORY X NIGHT GAME)  

X VISITING ROYALTY) 

ГІБРИДНІ СІЯНЦІ МИХАЙЛА ТРОЇЦЬКОГО  

ТВ БАРВА 

(COPATONIC x QUEEN ANNE`S LACE)  
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TB  08179-3 (0419-3:(RANCHO ROSExBREAK-

ERS) X ROMANTIC GENTLEMAN) 

SDB 0913-3 (JAZZAMATAZZ X 0603-2:( ??? x 

COOL AS)) 

ГІБРИДНІ СІЯНЦІ І СОРТИ АЛЛИ ЧЕРНОГУЗ 

 СОРТИ КАРЛИКОВИХ ІРИСІВ СВІТЛАНИ ЯКОВЧУК 2013 РОКУ ІНТРОДУКЦІЇ 

SPU VELES (LENKORAN x 

MAHOGANY LORD)  

09LV102-1 I. virginica seedl. 09LV067-1 I. maasky seedl. 

TB 0985-1(0778-9:(HOT SECRETx0416-2:

(VITAFIREx'DEPESHE MODE')) X ЗОЛОТА ПЕКТОРАЛЬ) 

SDB КОНФІТЮР  

(CLASH  ARTFUL) 

SDB МАРЕВО (WIDE OPEN  ARTFUL ) SDB КРАЛЕЧКА  

(CLASH  ARTFUL) 

SDB КАПЕЛЮШНИК 

(FINE IDEA X 0934:( WEBMASTER x CLASH))  

SDB БОРЕЙ  

(JAZZAMATAZZ  SEAFIRE) 

SDB ЗОДЧИЙ  

(RINGER  SEAFIRE) 


