Sulev Savisaare püsilillekataloog 2018

amuuri adoonis Olgast

9,00 €

Adonis amurensis from Olga (spont. Primorskiy krai, Olga; collector Lyudmila
Kursheva 1984), amuuri adoonis Olgast. Tulikaliste (Ranunculaceae) sugukonda
kuuluva 10–20 cm kõrguse taime suhteliselt suured, kuni 5 cm läbimõõduga
kollased õied puhkevad ülivara – juba märtsis-aprillis üheaegselt lumikellukestega,
varasemad vormid lausa lumelaikude keskel. Amuuri adoonis on varakevadel koos
ušaki krookuse sordiga 'Uschak Orange' esimene kollane lill aias. Tihe
lehestikupadjand kuivab erinevalt teistest adooniseliikidest juunis või juulis.
Pikaealine ning väga külmakindel Kaug-Ida taim. Annab aias rikkalikku isekülvi,
mistõttu viimastel aastatel olen viljad enne seemnete varisemist eemaldanud, et
nad kogu aeda õitsevate seemikutega ei täidaks. Enne teadaolevatest looduslikest
leiukohtadest pärinevate taimede saamist kasvatasin mingit niru amuuri adoonise
aedvormi, mis pigem kiratses kui kasvas, ei tahtnud õitseda ja ka seemet ei andnud.
Minu poolt loodusest saadud taimed on täis tohutut elujõudu ja vohamist. Siin
paimed korjas minu jaoks 1984. aastal loodudest Primorje krais Olga lahe
ääres Olga asulas elav Ljudmila Kurševa. Õite sise- ja väliskülg on pakutavatest
erineva leiukohaga variantidest kõige kollasem. Erinevatest leiukohtadest pärit
taimi kasvatan eraldi aiaosades, et vältida nende omavahelist tolmlemast. Ehkki
amuuri adoonised on niigi küllalt suure õiega, olen Olga taimedest välja valinud rida
eriti suureõielisi seemikuid (1984. aastal saadud algtaimede hulgas selliseid polnud)
ning edaspidi töötan selle kallal, et selgitada välja neist parim, mille saaks sordiks
nimetada. Poolvari, aga talub suurepäraselt ka päikest. Parasniiske muld. Erinealt
lubjalembesest kevadadoonisest (mis õitseb kuu aega hiljem, alles mais) eelistab
amuuri adoonis happelist mulda.

Aleksei lauk

5,00 €

Allium alexeianum, Aleksei lauk. Vaid 10 cm kõrgusel varrel tipneb juunis
poolkerajas kuni kerajas ligi 10 cm läbimõõduga paljuõieline õisik. Koos õisikuga on
taime kõrgus 20 cm. Õisikus on sarikakiired erineva pikkusega.
Rohekasvalgetel õielehtedel on lai pruunikaspurpurne (lillakaspruun) kesksoon ja
vaid kitsas valkjas servake. Õied jätavad helelilla üldmulje. 2-5 cm laiuseid elliptilisi
lehti on 1-3. Nad on sinakasrohelised ja üsna maalised. Liik on sarnane Nevski
lauguga ning isegi haruldaste sibullillede müüjad ajavad neid omavahel segi. Ka
mina olen välismaa kollektsionääridega vahetust tehes saanud mitmel korral Nevski
laugu pähe Aleksei lauku. Kuidas liike eristada? Määraja järgi on Aleksei laugu õied
lailehterjad, õielehed süstjad, laiuvad, määrdunudpunased või rohekaspruunid,
pärast õitsemist säiliva ogalise jämeda jäiga kesksoonega. Nevski lauk seevastu on
kitsaslehterjate õitega, õielehed on kitsassüstjad, veidi käändunud, roosad kuni
purpursed, kuivanult pehmed ja varisevad. Aleksei lauk kasvab Kesk-Aasias
Zarafšoni ja Turkestani aheliku keskmises ja ülemises vööndis kivistel ja rusustel
nõlvadel. Aleksei lauk kasvab looduses Kesk-Aasias Turkestani aheliku keskosa ning
Zarafsoni aheliku kesk- ja edelaosa keskmises ja ülemises vööndis kivistel ja
rusustel nõlvadel, teda asendav sugulasliik Nevski lauk aga eelmisest liigist lõuna
pool Hisori (Hissari) aheliku keskosas (Tadžikistan) ja lääneosas Usbekistan). Aleksei
lauk on meie oludes avamaal hästi vastu pidanud ja ka isekülvi andnud. Pakutavad
taimed pärinevad kas Usbekistanist Turkestani ahelikust Zaaminist või
Tadžikistanist Zarafšoni ahelikust Antara-sara orust ja kurust (viimati nimetatud
taimi on lätlane Janis Rukšans müügiks pakkunud sordinimega 'Astara Soru'. Päike.
Kuiv kuni parasniiske muld.
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ametüstlauk 'Forelock'

3,00 €

Allium amethystinum 'Forelock' (raiser Peter Warmenhoven; registrant M. M. Duin
2008), ametüstlauk 'Forelock'. 85 (60-130) cm kõrgune juulis õitsev
mustjaspurpurse (tume-pruunikaspurpurse, violettpunase) õisikuga lauk on lisaks
laukude jaoks ebatavaliselt hilisele õitseajale ka välimuselt ja värvuselt ebatavaline.
Taime uudsust näitab ka see, et eestikeelse nime sai liik Allium amethystinum, mille
alla sort kuulub endale alles 2018. aastal. Tipuõied on pikaraolised ja muudavad
muidu keraja 5 (kirjanduse andmeil 10) cm läbimõõduga õisiku koonusjaks. Lehed
püsivad suhteliselt kaua rohelised. Minu aias on olnud aeglane paljuneja. Aretajaks
on hollandlane Peter Warmenhoven, kelle loodud on ka kuulus ja paljude aednike
arvates parim laugusort 'Globemaster'. Päike, parasniiske kuni kuiv muld.

läänelauk

1,00 €

Allium amplectens, läänelauk. USA-st Oregoni, Washingtoni ja California osariigi
mägedest pärineva vähenõudliku taime 30 cm kõrgusel varval paiknevad 4 cm
läbimõõduga peaaegu kerajad õisikud koosnevad juunis-juulis 10-50 valgest tähtjast
õiest. Vähenõudlik vastupidav liik. Päike. Parasniiske kuni kuiv muld.

mõõklauk

5,00 €

Allium anceps NWS 02-05 (Northern Sierra Nevada, Washoe Co., Nevada,.5300'),
mõõklauk. See lauguliik on meie oludes nii uudne, et sai endale eestikeelse nime
alles 2018. aastal. Igast valgekestalisest sibulast tekib 2 lamedat sirpjat lehte. 10-15
(aias 20) cm kõrgused püstised täiesti lapikud ja teravaservalised (kaheteralist
mõõka meenutavad) õisikuvarred kannavad püstisi tihedapoolseid poolkerajaid
õisikuid. Umbes 1 cm läbimõõduga tähtjad laiuvad kitsaste õielehtedega paberjad
heleroosad õied on hajusa roheka kesksoonega. Kasvab looduslikult USA-s
California, Idaho, Nevada ja Oregoni osariikides rasketel savimuldadel 1200-1600 m
kõrgusel. Pakutavad taimed on korjatud Sierra Nevada mäestiku põhjaosast Nevada
osariigist Washoe maakonnast ning tema nelgilõhnalised õisikud on kahvaturoosad
kuni valkjad. Päike. Kuiv kuni parasniiske muld.
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paislauk

1,00 €

Allium auctum (spont. Crimea, mt. Aju-Dag, collector Tallinn BG 1980), paislauk.
60-80 cm kõrgusel varval juunis õitsev 5-8 cm läbimõõduga tihe poolkerajas kuni
kerajas õisik koosneb tähtjatest 1 cm läbimõõduga kahvatulilladest õitest. 1962.
aastal kirjeldatud Krimmi liik paislauk (A. auctum) on maailma aianduses praktiliselt
tundmatu. Sibulad pärinevad Tallinna Botaanikaaialt, kes korjas need 1980. aastal
Krimmist Ayu-Dagi mäelt. Aastal 2007 kirjeldas vene botaanik Aleksei Serjogin
petliku laugu uue alamliigi: tammiku alamliigi (Allium decipiens subsp. quercetorum)
ning ainult Krimmis kasvav paislauk pisiliigina on selle alamliigi koostisosa.
Tammiku alamliiki esindavad taimed kasvavad looduslikult vaid Krimmi ja
Krasnodari krai (Novorossiiski ümbruse) mägede lehtpuumetsades. Tammiku
alamliik erineb tüüpalamliigist roosa õisiku kandelehe, maa-aluste lehetuppede,
suuremate lehtede (19–30 cm pikad ja 0,5–1,3 cm laiad), väiksema, kuid tihedama
õisiku, pikemate õielehtede ja varjulise kasvukoha poolest. Minu aias on ta
tüüpalamliigist ka veidi hilisem õidepuhkeja. Alamliikide levilad omavahel ei kattu.
Suure sibulavaru tõttu pakun seda haruldust supersoodsa hinnaga. Päike.
Parasniiske muld.

Backhousi lauk

4,00 €

Allium backhousianum, Backhousi lauk. Juuni esimesel poolel puhkeb 130-135 cm
pikkusel varrel 8 cm läbimõõduga väga tihe valkjas keraõisik. 2 suurt ja võimast
maadjat rohelist lehte on mõõdus 10 × 50 cm. Maailma aianduses veel
vähetuntud veidi niiskustundlik Kesk-Aasia liik. Pakutavate aedseemikute
emataimed on korjatud Kirgiisiast Fargona (Fergana) ahelikust Jalal-Abadi
(Džalalabadi) lähedalt ning Tadžikistanist 40 km Dušanbest põhja poolt, 2500 m
kõrguselt Varzobi jõe ülemjooksult Hodža-obi-Garmist. 1997., 2002. ja 2003. aastal
tehtud kohapealne arvukas seemnepaljundus on muutnud taimed vähem
niiskusõrnaks, nii et aastatega selekteerunud seemikud on üle elanud isegi
2016/2017. aasta sooja sula maaga talve ning erakordselt märja 2017. aasta
kasvuperioodi. Seevastu nende loodusest saadud emataimede erinevad variandid ei
suutnud aias niiskusõrnuse tõttu vastu pidada üle 4 või 5 aasta. Päike. Kuiv kuni
parasniiske muld.

täkiline lauk

4,00 €

Allium crenulatum (Allium cascadense, A. vancouverense, A. watsonii) NWS 00-26
(USA, Olympic mnt., Clallam Co. WA, at 2000 m), täkiline lauk. Sibul on
ebasümmeetriline: sibula kand on tugevasti ühele küljele nihutatud. Taolist
ebasümmeetrilist sibulat olen varem näinud vaid oregoni laugul (Allium unifolium).
10 cm kõrgusel püstisel lapikul varval puhkev püstine tihe kooniline kuni poolkerajas
4 cm läbimõõduga õisik koosneb kellukjatest roosakatest õitest, mille õielehtedel on
tumedam roosa kesksoon. Õitseb meil juuni 1. dekaadist 3. dekaadini. Igast sibulast
tekib 2 lamedat sirpjat teravate servadega lehte. Laugu nimi tuleneb õisikuvarrest,
mille tiivad (teravad servad) võivad ülaosas õisiku lähedal tihti olla
täkilised. Looduses kasvab liik Kaskaadides alates Kanadast Briti Columbia
provintsist (Vancouveri saarel) ning USA-s kuni Oregoni ja Washingtoni osariigini
savisel mullal 600--2500 m kõrgusel. Pakutavad taimed pärinevad Washingtoni
osariigist Olympicu mäestikust Clallami maakonnast 2000 m kõrguselt, kust olen
saanud nii kahvaturoosade kui ka valgete õitega varianti. On minu aias juba 10
aastat hästi kasvanud ja õitsenud. NWS tähendus: North West Native Seeds. Päike.
Kuiv kuni parasniiske muld.
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diablo lauk

5,00 €

Allium diabolense (San Benito mnt., San Benito Co., California, 3025’), diablo
lauk. 10–20 cm kõrgune püstine varb kannab püstist, tihedat, 10–50õielist poolkerajat õisikut. Kuni 1 cm pikkused laikellukjad õied on valged või
roosakasvalged. Õielehed on punase kesksoonega. Õitseb juuni teisel poolel ja juuli
algul. Lehed on pikad ja kitsad (10–30 x 0,1–0,3 cm). Sibulad on punakaspruunid või
punased. Looduses kasvab vaid USA-s California osariigis (California
Rannikumäestiku lõunaosas ja Transverse mäestiku lääneosas) savimullal 500-1500 m kõrgusel. Pakutavad sibulad pärinevad San Benito maakonnast San Benito
mäelt, mis on California Rannikumäestiku hulka kuuluva Diablo mäestiku kõrgeim
mägi. Nime on liik saanud Diablo mäestiku järgi. Erandlikult märjal aastal vajab
niiskuskaitset, tava-aastal mitte. Päike. Kuiv kuni parasniiske muld.

klaasjas lauk

3,00 €

Allium hyalinum NWNS 02-21 (Southern Sierra Nevada Foothills, Fresno Co.,
California, 1400'), klaasjas lauk. 15–45 cm kõrgune varb
kannab püstist, hõredat, 5–25-õielist poolkerajat õisikut. Kuni 1 cm läbimõõduga
valged kuni roosad õied on tähtjad (laiuvad). Õied muutuvad pärast õitsemist
läbipaistvaks ning see tunnus ongi liigile nime andnud. Õitseb meil juuni lõpus ja
juuli algul. Sibulast tekib 2-3 pikka kitsast lehte (7–40 × 0,1–0,3 cm). Kasvab
looduses USA-s California osariigis Sierra Nevada mäestiku jalamil ja
California Rannikumäestiku lõunaosa varjulistel nõlvadel 50-1500 m kõrgusel
savimullal. Pakutavad taimed pärinevad Sierra Nevada mäestiku lõunaosast Fresno
maakonnast. Päike või poolvari. Kuiv kuni parasniiske muld.

karatau lauk 'Henrik'

5,00 €

Allium karataviense 'Henrik' (Janis Rukšans 2017, Allium karataviense subsp.
henrikii Ruksans 2007, A. karataviense 'Red Globe', Janis Rukšans, Arnis Seisums
1997; ARJA 96-78, from valley Tovaksai, Karzhantau mnt. range E of Tashkent,
Uzbekistan), karatau lauk 'Henrik' (karatau laugu Henriku alamliik). Kuni 25 cm
(tavaliselt siiski 10-15 cm) läbimõõduga suur punakaspurpurne õisikupoolkera
õitseb mai lõpus ja juuni algul 20-40 cm kõrgusel varrel. Minu aias on taimed
saavutanud kõrguse 40 cm ja õisiku läbimõõdu 15 cm. Sinihalli varjundiga rohelised
lehed on munajad. Henriki alamliigi puhul on õisikuvars lehtedest pikem,
tüüpalamliigi (A. k. subsp. karataviense) puhul on varb tavaliselt lehtedest
lühem. See hämmastava välimusega taimede rühm leiti lätlaste poolt 1996. aastal
Usbekistanist Taškendist ida pool asuvast Karžantau mäestikust Tovaksai orust 500
m kõrguselt. Sordinime 'Red Globe' andsid leidjad talle 1997. aastal. Sordi väljavalija
ja kultuuristaja Janis Rukšansi arvates erines see variant sedavõrd oluliselt
tüüpilisest madalast ja kahvatuõielisest karatau laugust, et näis olevat koguni erinev
liik või vähemalt alamliik. 2007. aastal ilmunud raamatus 'Buried Treasures' tõstiski
Janis senise sordi ametlikult alamliigi seisusesse. Alamliigi nimi viitab kuulsale
Rootsi botaanikule Henrik Zetterlundile. Kuna DNA analüüs näitas väga väikest
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erinevust tüüpalamliigist, siis 2017. aastast pakub Janis teda uuesti sordina, seekord
juba nime all 'Henrik'. Päike. Parasniiske kuni kuiv muld.

karatau lauk 'Kara-Tau'

2,00 €

Allium karataviense 'Kara-Tau' (Janis Rukšans 1995; RK 81-08, spont. Kara-Tau,
Berkara gorge), karatau lauk 'Kara-Tau'. Sellise sordinime andis Janis Rukšans
Lõuna-Kasahstanist Karatau mäestkust Berkara kurust 1995. aastal tema ja Aris
Kruminši korjatud sibulatele. 15-20 cm kõrguse taime 7 cm läbimõõduga õisik õitseb
mai viimasel dekaadil ja juuni esimesel poolel valgete kuni roosakasvalgete
(lillakasvalgete või kahvaturoosade) õitega. Õisik asub lühikesel varrel 2 lühikese ja
laia sinihalli lehe vahel. Viljad on lilla varjundiga ning säilitavad taime kauni
välimuse kauaks ajaks pärast õitsemist. Vähemalt ühel sibulal olen näinud ka
vegetatiivset paljunemist: sibul oli kaheks jagunenud. Lisaks ilule on taime
väärtuseks ka täpselt teada olev looduslik leiukoht. Päike. Kuiv kuni parasniiske
muld.

kvaki lauk

5,00 €

Allium kwakense (Allium rosenbachianum subsp. kwakense; Rangon village in
Rangon mountains, Tadjikistan; coll. Leonid Bondarenko), kvaki lauk. 30-90 cm
(enamasti 60-80 cm) kõrgusel püstisel siledal varval on 9-20 cm läbimõõduga
keraõisik. Umbes 1 cm läbimõõduga lillad õied on lamedad, tähtjad. Aastast
olenevalt on õitsemine toimunud vahemikus juuni algusest juuni lõpuni. Sibulast
tekib tavaliselt 2-3 (harvem rohkem) kitsassüstjat (20-40 x 3-6 cm) lamedat lehte,
mis tihti võivad olla spiraalselt väändunud. Lehelabad paiknevad peaaegu
püstiselt, olles mõnikord kruvitaoliselt väändunud. Lehelaba kitseneb aluse poole
vaid veidi. Tema lähisugulasel Rosenbachi laugul on varb tavaliselt lühem (enamasti
40-50 cm), laiem (süstjas) lehelaba lamav või külgsuunas kaarduv ning alusel
rootsutaoliseks kitsenev. Nime on liik saanud tüüptaime leiukoha järgi Tadžikistanis
Hisori (Hissari) mäestikus Dušanbest põhja poole jäävas Kondara orus savisel
mäenõlval Kwaki (Kvaki) onni (hüti) juures 1830 m kõrgusel. Liigi levila asub
Tadžikistani
erinevates
mäestikes,
kus
need
laugud kasvavad põõsastikes. Pakutavad taimed on korjanud Leedu
sibullillekasvataja Leonid Bondarenko Tadžikistanist Dušanbest lõuna poole jäävast
Rangoni mäestikust Rangoni küla küla lähedalt. Päike ja poolvari. Kuiv kuni
parasniiske muld.
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lükaoonia lauk

7,00 €

Allium lycaonicum (spont. Central Turkey, N of Anhorz at 1700 m), lükaoonia lauk.
50 cm kõrgune juunis puhkevate tumedate läikivate purpursete õitega taim.
Kuppelja kimpja õisiku läbimõõt on 6 cm. Tšehh Eduard Hanslik korjas siin
pakutavad taimed Türgi keskosast Anhorzist põhja poolt 1700 m kõrguselt.
Lükaoonia on ajalooline maa-ala Väike-Aasia (Türgi) keskosas. Päike. Kuiv kuni
parasniiske muld.

lauk 'Miku'

5,00 €

Allium 'Miku' (Sulev Savisaar 2017; Allium aﬂatunense x Allium stipitatum), lauk
'Miku'. 120-140 cm kõrgusel varval õitsevad mai lõpus ja juuni algul 8 cm
läbimõõduga tihedad lillad keraõisikud. 2015. aastal olid taime lehed hiiglaslikud,
laiusega kuni 15 cm! Tema emataimel 'Haljasel', kelle seemikuks 'Miku' on, oli
samal ajal lehe laius "vaid" 8 cm. Hübriidi leht on rohelisem, 'Haljasel'
hallikam. Hiljem on 'Miku' pesa liiga tihedaks läinud, mistõttu 2018. aastaks oli lehe
laius vaid 3,5 cm peale kahanenud. Seega on taim palju ilusam kui tema pesa pole
liiga tihe. Lehe pikkus on 55 cm. Sordi saamisloost. 2001. aastal külvasin Kirgiisiast
Tšatkali mäestikust korjatud eriliselt tervelehise aﬂatuni laugu (hilisem sort 'Haljas')
seemneid. 2011. aastal avastasin õitsevate seemikute seast viljatu (seemneteta)
hübriidse taime, mille õisik oli aﬂatuni laugu ülitihedast õisikust suurem ja hõredam
(aga siiski tihe). Nime panin sordile 2017. aastal oma kodutalu järgi, kus ta tekkinud
on. Esmakordselt kasutasin sordinime 'Miku' Mädapea 16.06.2017 pojenginäitusel,
kus õitsevad taimed olid eksponeeritud, kohe seejärel esines sordinimi Maalehe
nõuandelisas "Targu Talita" nr. 26, 29. juunil 2017. Seni ei ole ma kirjandusest ega
internetist andmeid leidnud, et ehtsast aﬂatuni laugust maailmas mingeid hübriide
olemas oleks. Hübriide on saadud küll aednike aﬂatuni laugu (Allium aﬂatunense
hort.) ja muude likide vahel, kuid aednike aﬂatuni lauk pole ehtne aﬂatuni lauk, vaid
tegelikult hoopis hollandi lauk (Allium hollandicum). Seega on tegu omamoodi
saavutusega: esimese ehtsa aﬂatuni laugu hübriidiga. Tolmuandjat täpselt ei tea,
kuna tegu on vabatolmlemise seemikuga, kuid suure tõenäosusega
on selleks varrekas lauk (Allium stipitatum). Päike. Kuiv kuni parasniiske muld.
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rohkesibulaline lauk

1,00 €

Allium multibulbosum, rohkesibulaline lauk. 60-70 cm kõrgusel varrel on juun lõpus
ja juuli algul 7-9 cm läbimõõduga suhteliselt lame paljuõieline valge õisik. Taim
tärkab hilja ja ka õitseaega võib lugeda suhteliselt hiliseks. Korra (2015) olen neid
sibulaid juba pakkunud, tookord küll nimega must lauk rohelise sigimikuga (Allium
nigrum with green ovary). Tartumaa lillekasvatajalt Teresa Lepikovilt 2008. aastal
saadud lauku polnud ma varem näinud ja ma ei osanud seda ka määrata. Kõige
sarnasem oli ta musta lauguga, kuid tolle sigimik oleks pidanud mustjas olema (see
tunnus on liigile ka nime andnud), Teresa taimel oli see aga püsivalt roheline. Ka
lehed olid veidi teistsugused, meenutades veidi tulbi omi. Kaubanduses müüdud
must lauk polnud seni minu aias külmaõrnuse tõttu talvituda suutnud, Teresa
taimed on aga täiesti külmakindlad. Varem ühendati rohkesibulaline lauk varieeruva
laiamahulise musta laugu alla vaid selle ühe variandina, kuid hiljem selgus, et need
liigid eristuvad selgelt nii välimuselt kui ka pärilikkuse poolest. Kuidas neid liike
eristada? Rohkesibulaline lauk on valgete kuni roosakaslillade piklike õielehtedega.
Tolmukaniidid on õielehtedega sama värvi. Sigimik on 6 vaoga, sile ja enamasti
läikiv. Sigimikud on enamasti mustad, kuid muutuvad hiljem roheliseks, kuid osadel
taimedel on nad algusest peale rohelised. Seevastu tüüpilisel mustal laugul ehk
mustal laugul kitsas tähenduses (A. nigrum s. str.) on õielehed ja tolmukaniidid
roosad (lillakad), emakad 3 vaoga, karedad ja tuhmid ning püsivalt rohelised. See
botaanikute kirjeldus erineb oluliselt meie ettekujutusest mustast laugust laias
tähenduses ning kaubanduses musta laugu pähe pakutust. Rohkesibulaline lauk
kasvab looduslikult Lääne-Türgis Balikesiri, Manisa, Denizli ja Burduri provintsis ning
ka ühes kohas Türgiga piirnevas Kreekas. Päike. Kuiv kuni parasniiske muld.

mäestiklauk 'Samur’

1,00 €

Allium oreophilum 'Samur’ (Janis Rukšans 2002), mäestiklauk 'Samur’. 10 cm
kõrgusel varrel on juuni teisel poolel õisikust pikemate lehtede vahel suur (6 cm
läbimõõguga) ja tihe purpurpunane õisik. Suurepäraselt paljunev madalakasvuline
variant pärineb Kaukaasiast Dagestanist Samuri jõe ülemjooksult 2500 m
kõrguselt. Päike. Kuiv kuni parasniiske muld.
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idalauk

5,00 €

Allium orientale (coll. in Turkey, N of Akseki), idalauk. 15-20 cm kõrgune ruljas vars
kannab mai lõpus ja juuni algul paljuõielist 2,5 cm läbimõõduga valget
kimpjat õisikut. Õite sigimikud on rohelised, tolmukaniidid valged. Rihmjad lehed on
lainelise servaga ja kaunilt väändunud. Omapärane lehestik tõmbab endale
tähelepanu. Pakutavad omapärased taimed on korjatud Türgi lõunaosast Antalya
provintsist Akseki linnast põhja poolt. Päike. Kuiv kuni parasniiske muld.

Rosenbachi lauk

3,00 €

Allium rosenbachianum, Rosenbachi lauk. 40-80 cm kõrgusel siledal varrel maisjuunis õitsevad hõbe-roosakaslillad (määrajates hõberoosad) 8-12 cm läbimõõduga
keskmise tihedusega poolkerajad kuni kerajad õisikud koosnevad arvukatest kuni
1,5 cm läbimõõduga tähtjatest õitest. Kataloogid tavaliselt liialdavad õisiku
läbimõõduga, pakkudes selleks 15 kuni 20 cm. Minu aias on taime kõrguseks
tavaliselt 50-90 cm ja õisiku läbimõõduks 10-14 cm. Sarikakiired on alusel lilla
varjundiga. Taime 2-4 (5) laisüstjat 2-5 cm laiust lehte on läikivad ja puhasrohelised
ning kitsenevad selgelt aluse suunas rootsutaoliseks moodustiseks. Liik kasvab vaid
Tadžikistanis ja Afganistani põhjaosa mägede keskmises
kõrgusvööndis. Vegetatiivselt ta kahjuks ei paljune või paljuneb väga aeglaselt.
Rosenbachi laugu nime all pakutakse maailmas tihti ekslikult kiire paljunemisega
rosenori lauku (A. rosenorum) või harvem hollandi lauku (A. hollandicum). Pakun
ehtsa Rosenbachi laugu enda aias tehtud sibulapaljundust, mille algmaterjali on
loodusest korjanud Leonid Bondarenko, kes kahjuks pole sibulate täpsemat
korjekohta Tadžikistanis avaldanud, aga ka Arnis Seisums liigi klassikalisest
leiukohast Baljuvonist (Boldžuanist). Päike. Parasniiske kuni kuiv muld.

Schuberti laugu ja purpurpunase laugu hübriid

1,00 €

Allium schubertii x atropurpureum, Schuberti laugu ja purpurpunase laugu hübriid.
Schuberti lauk on üks kaunemaid, võimsamaid ja efektsemaid lauguliike, kuid
kahjuks niiskusõrnuse tõttu meie kliimas avamaale ei sobi. Janis Rukšans on Lätis
tehtud ristamistest saanud Schuberti laugu ja purpurpunase laugu hübriidi (A.
schubertii × A. atropurpureum), milles purpurpunase laugu (A. atropurpureum)
värvus, kõrgus ja hea vegetatiivse paljunemise võime kombineeruvad huvitavalt
Scuberti laugu õisiku kujuga, ehkki minivariandis. Varieeruva õievärvusega (on ka
rohelise- ja roosaõielisi taimi) hübriidid kasvavad ja paljunevad aias hästi. Ühe
sellise lillaõielise taime sibula sain Janiselt 2003. aastal. Nüüd pakun tema
järglaskonda. Õitseb vahemikus juuni keskpaik kuni juuli algus. Päike. Kuiv kuni
parasniiske muld.
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siskijuu lauk

5,00 €

Allium siskiyouense, siskijuu lauk. Püstine lamenenud (lapik) 3-8 cm kõrgune
varb kannab juuni esimesel poolel püstist tihedat poolkerajat õisikut. 1 cm pikkused
õied on koonilised (urnikujulised) kuni kellukjad, roosad, tavaliselt
tumedama kesksoonega. Harvem esineb valget õievärvust. Vananedes võivad
roosad õied muutuda ka punaseks. Punase sisekestaga sibulast tekib 2 pikka kitsast
sirpjalt kõverdunud lamedat lehte mõõdus 8–18 cm × 0,5 cm. Liik kasvab ainult
USA-s California osariigi loodeossa ja Oregoni osariigi edelaossa jäävas Siskiyou
mäestikus 900-2500 m kõrgusel kivisel savisel mullal segametsa servades. Päike ja
poolvari. Kuiv kuni parasniiske muld.

lauk 'Stipineva'

5,00 €

Allium 'Stipineva' (Allium ×stipineva: Eugenijus Dambrauskas 2003), lauk
'Stipineva'. 55 cm kõrgusel taimel on kaunis lehestik ja kena metalse varjundiga 9
cm läbimõõduga helelilla õisik juunis. Leedu lillekasvataja ja sordiaretaja Eugenijus
Dambrauskas valis sordi 'Stipineva' välja oma aias varreka laugu (A. stipitatum)
vabatolmlemisest tekkinud seemikute hulgast. Aretaja arvates on tegemist varreka
laugu ja Nevski laugu vahelise hübriidiga (A. stipitatum × A. nevskianum). Mõlemad
lauguliigid kasvasid seemnete kogumise ajal 1992. aastal samal peenral. Aretaja
valis sadade seemikute hulgast välja 6 hübriidset taime. Hübriidide õitsemisel 1997.
ja 1998. aastal selgus, et õied on neil kõigil ühesugused, vaid lehtedes esines
väikesi erinevusi. Taimed on hea paljunemisega. Sort on peaaegu viljatu, kuid
mõnest tekkinud seemnest on Augis (nii kutsuvad aretajat tema sõbrad) üles
kasvatanud juba teise põlvkonna seemikuid, mis on andnud veelgi põnevama
välimusega taimi. Sort on saadud otse aretajalt. Saksa lauguteadlane R. Fritsch
leidis, et sordi ’Stipineva’ tekkel oli Nevski laugu kõrval teiseks ristlusvanemaks
hoopis A. sarawschanicum, mitte A. stipitatum. 'Stipineva' on kiire
vegetatiivse paljunemisega. Päike. Parasniiske muld.

niitlauk

7,00 €

Allium tenuissimum (spont. South Altai, Respublika Altay, river Maashei, near village
Aktashi, collector Jaak Palumets 1996), niitlauk. Sibulad istuvad 2-kaupa risoomil. 25
cm kõrgusel varrel on juunis püstine kohev poolkerajas väike kahvaturoosa
ühepikkuste sarikakiirtega 4 cm läbimõõduga õisik. 2-3 niitjat 1 mm läbimõõduga
jäika lehte on vastu varsi surutud ja peaaegu varva pikkused. Liik kasvab
Kasahstanis, Ida-Siberis, Mongoolias ja Hiinas. Neid taimi, mida vist maailmas keegi
aias varem kasvatanud pole, korjas ja määras 1996. aastal Lõuna-Altaist Maašei jõe
äärest Aktaši küla juurest Tartu Ülikooli botaanikaaia botaanik Jaak Palumets. Päike.
Parasniiske muld.
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Tolmie lauk

4,00 €

Allium tolmiei var. tolmiei (Modoc Plateau, Modoc Co., California, 4800’), Tolmie
lauk. Püstine 5-30 cm kõrgune varb on lapik ja teravaservaline nagu kaheteraline
mõõk. Püstine õisik on kerajas kuni poolkerajas ning õitseb meie oludes juuni
esimesel poolel. Umbes 1 cm läbimõõduga valkjad kuni roosad õied on kellukjad
kuni tähtjad. Õielehed on tumedama kesktriibuga. Sibulast tekib 2 lamedat sirpjat
lehte (10–40 cm × 0,1–1 cm). Liik kasvab looduslikult USA lääneosas. Pakutavad
15-20 cm kõrgused roosade (helelillade) õitega taimed pärinevad USA-st California
osariigist Modoci maakonnast Modoci platoolt. Päike. Kuiv kuni parasniiske muld.
Allium tolmiei var. platyphyllum (Blue Mtns., Wallowa Co., Oregon, 4275'), Tolmiei
lauk. Tolmie laugu suureleheline teisend (var. platyphyllum) on tegelikult vaid
Tolmie laugu tüüpteisendi (var. tolmiei) sünonüüm, mitte iseseisev takson. Siin
pakutavad 20 cm kõrgused taimed 5-6 cm läbimõõdus roosade õisikutega pärinevad
Sinimägedest Oregoni osariigist Wallowa maakonnast, kus nad kasvavad kruusasel
savimullal, mis õitseajal on väga märg, suve teisel poolel aga väga kuum ja
kuiv. Päike. Kuiv kuni parasniiske muld.

usbeki lauk

5,00 €

Allium tschimganicum (spont. Usbekistan, Tashkent distr., mount. Chimgan, coll.
Arnis Seisums 1985), usbeki lauk. 75 cm kõrgusel varrel juuni esimesel poolel
puhkev helelilla kuni lilla õisikukera on tihe nagu aﬂatuni laugul, kuid väiksem – vaid
5 cm läbimõõduga. Taim on kitsaste hallide renjate lehtedega. Usbekid kasutavad
selle liigi lehti söögiks. Kui varem olem teile pakkunud 994. aastal Mart Veeruse ja
Arnis Seisumsi poolt Usbekistanist Taškendi oblastist Angreni linna lähistelt Allium
motor nime all korjatud taimi, siis seekord pakun Arnis Seisumsi poolt Taškendi
oblastist Tšimgani mäelt korjatud taimi. Sain need temalt 1995. aastal ning olen
nende seemnekülvist kasvatanud liigipuhtaid seemikuid. Viimastel aastatel peavad
botaanikud Allium motor'i vaid kaheldava laugu (A. tschimganicum) sünonüümiks.
Nüüd oleme ka Eestis need nimed ühendanud nii, et kehtivaks ladinakeelseks
nimeks on A. tschimganicum, kuid kehtivaks eestikeelseks nimeks sai kaheldava
laugu asemel usbeki lauk. Miks oli varem liiginimeks kaheldav lauk? Sest Flora SSSR
arvates A. tschimganicum = A. fetissowii + A. sewerczowii + A. costatovaginatum.
Hiljem tunnistati ta iseseisvaks liigiks. Päike. Kuiv muld. Kardab liigniiskust.

lauk 'Violet Beauty'

0,50 €

Allium 'Violet Beauty' (registrant J. J. M. Twaalfhoven 1979; Allium stipitatum 'Violet
Beauty'), lauk 'Violet Beauty'. 60 - 80 (minu aias 65-70 cm) kõrgune varb kannab
juunis helepurpurset (helevioletset) meeldivalt lõhnavat õisikut, mille läbimõõduks
olen mõõtnud 11 cm. Sordi esivanemad pole täpselt teada, nendeks pakutakse
varrekat lauku (A. stipitatum), turkmeenia lauku (A. cristophii) ja hollandi lauku (A.
hollandicum). Sobib ka lõikelilleks. Päike. Kuiv kuni parasniiske muld.
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Voronovi lauk

2,00 €

Allium woronowii, Voronovi lauk. 35-50 cm kõrgusel varrel puhkeb mai lõpus või
juuni I poolel ligi 2 nädalat õitsev 5 cm läbimõõduga väga tihe püstine lillakasroosa
lame poolkerajas õisik. Kitsapoolsed jäigad sinihallikad lehed on renjad. Siin pakun
aias isekülvist tekkinud leiukohata taimi. Päike. Kuiv kuni parasniiske muld.

Voronovi lauk valge

2,00 €

Allium woronowii white, Voronovi lauk valge. 35-50 cm kõrgusel varrel puhkeb mai
lõpus või juuni I poolel ligi 2 nädalat õitsev 5 cm läbimõõduga väga tihe püstine
valge lame poolkerajas õisik. Kitsapoolsed jäigad sinihallikad lehed on renjad. Siin
pakun aias isekülvist tekkinud leiukohata valgeõielise Voronovi laugu taimi. Päike.
Kuiv kuni parasniiske muld.

altai ülane

7,00 €

Anemone altaica, altai ülane. Lähedane liik meie looduslikule võsaülasele, kuid on
sellest tunduvalt varajasem, madalam ja suuremate tupplehtede arvuga (ülastel
täidavad tupplehed kroonlehtede ülesandeid). Kõrgus 10 (20) cm. Õienupud
moodustuvad mullas juba sügisel, seetõttu alustab kevadel aprillis õitsemist
peaaegu üheaegselt lumikellukesega. Poolvari, parasniiske muld. Liik kasvab Altai
mägedes. Vari ja poolvari. Vljakas parasniiske muld.
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värdülane Larz Danielssonilt

2,00 €

Anemone lipsiensis with green bracts from Larz Danielsson, värdülane Larz
Danielssonilt. Värdülane on teatavasti võsaülase ja kollase ülase hübriid (A.
nemorosa x A. ranunculoides) ning enamasti 20 cm kõrgune, õitsedes aprillis-mais
kreemide (kahvatu- kuni helekollaste) õitega. Taavi Tuulikult pärinev 2009. aastal
Rootsist Larz Danielssonilt saadud värdülane on iseäralik mitme tunnuse poolest.
Esiteks on ta madal, minu aias vaid 10 cm. Teiseks pole tema õied kahvatukollased,
vaid hoopis valged. Kolmas ja kõige iseäralikum tunnus on õies esinevad rohelised
"kõrvad". Taavi Tuulik pärast minu kataloogi ilmumist: Larz Danielssoni värdülase
sordinimi peaks olema 'Stiby'. -- Vari ja poolvari. Parasniiske muld.

võsaülane ’Green Crown’

8,00 €

Anemone nemorosa 'Green Crown', võsaülane ’Green Crown’. Roheka varjundiga
valge õie südames on lopsakas roheline tutt. Õitseb mai algusest mai
keskpaigani. Õitsemise käigus tõmbub õis nii seest kui ka väljast helelillaks
(roosaks) või isegi lillaks. Mõnedel õitel on õie südames rohelise lehetuti keskel
valkjas kroon, enamikel mitte. Mõnikord harva võib õie südamest välja kasvada uus
lühike (mõne cm pikkune) õievars, mis kannab teist, väiksemat õit. Vähetuntud
omapärane 15 cm kõrgune sort. Vari ja poolvari. Parasniiske muld.

võsaülane 'Maret’

5,00 €

Anemone nemorosa 'Maret’ (syn. A. n. 'Hiiumaa Semidouble’, Taavi Tuulik 2000,
spont. Estonia: Hiiumaa, Kassari; collector Maret Vähejaus 1986), võsaülane 'Maret’.
Taavi Tuulik nimetas sordi 2000. aastal Maret Vähejausi auks, kes nende taimede
kasvukoha 1986. aastal Hiiumaal Kassaris avastas ja sealt ka esimesed taimed aeda
tõi. Jämedate risoomidega jõuline 20-25 cm kõrgune taim kannab aprilli lõpust mai
esimese pooleni suuri 4 cm läbimõõduga lamedaid pooltäidisõisi, milles on 20-25
valget tupplehte. Välimiste tupplehtede tipud muutuvad rohelisteks lehekesteks.
Tupplehed on seljalt lillakad. Osadel taimedel tekivad leherootsude harunemiskohas
õisi meenutavad valkjad kõrglehed, mille keskelt kasvab välja tõelist õit kandev
õievars. See jätab mulje, nagu kasvaks õiest välja teine õis ehk nagu oleks tegu
kahekorruselise õiega. Vari ja poolvari. Parasniiske muld.
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võsaülane 'Mart's Blue'

3,00 €

Anemone nemorosa 'Mart's Blue' (Janis Rukšans, Mart Veerus 1997), võsaülane
'Mart's Blue'. Lätis Eesti lillekasvataja Mart Veeruse (kellelt Janis Rukšans sordi sai)
auks nimetatud sordi 20 cm kõrgused taimed on hiliste tumesiniste õitega. Lehestik
säilib suhteliselt kaua. Janise lisatud legend, et Mart olevat taime leidnud Eesti
loodusest, ei vasta minu andmetel tõele, sest identsed taimed olid paaris Eesti aias
juba varem liikvel vale nime Anemone caucasica all. Rootsi väliseestlase Bernhard
Kajupanga hinnangul on sort välimuselt raskesti eristatav 'Royal Bluest’. Tänaseks
on sort aianduses üleilmselt levinud ja tuntud ning tema algupärasust pole keegi
kahtluse alla seadnud. Vari ja poolvari. Parasniiske muld.

võsaülane 'Monstrosa'

3,00 €

Anemone nemorosa 'Monstrosa', võsaülane 'Monstrosa'. Võsaülase rohelisevalgekirjus monstrumõies on rohelised varrelehed ja valged tupplehed lähistumise
tõttu segunenud nii, et pole aru saada, kus lõpeb õis ja kus algavad lehed. Kõrgus
15-20 cm. Vari ja poolvari. Parasniiske muld.

võsaülane 'Pink Delight'

5,00 €

Anemone nemorosa 'Pink Delight', võsaülane 'Pink Delight'. Maikuu esimesel
poolel õitsev 20 cm kõrgune kahvaturoosa täidisõiega haruldane, vähelevinud sort.
Nimele vaatamata on roosa värvus nõrk, enamasti vaid aimatav. Vari ja poolvari.
Parasniiske muld.
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võsaülane 'Royal Blue'

2,00 €

Anemone nemorosa 'Royal Blue' (C. G. van Tubergen pre-1915), võsaülane 'Royal
Blue'. 15 cm kõrgusel peenikesel, kuid jäigal varrel paiknev 2-2,5 cm läbimõõduga
keskmise suurusega sügavsinine (violetne) õis on seljalt heledam ja purpurse
varjundiga. Õitseb mais. Kõigist võsaülase sortidest peetakse tema õit kõige
tumesinisemaks. Lehestik on tumeroheline. Vari ja poolvari. Parasniiske muld.

võsaülane 'Tinney's Double'

5,00 €

Anemone nemorosa 'Tinney's Double' (syn. 'Tinney's Plena', Tinney's Blush'; G. A.
Mundey, before 1989), võsaülane 'Tinney's Double'. 15 cm kõrguse aprilli lõpus kuni
mai esimesel poolel õitseva võsaülase sordi valgel täidisõiel tekib õitsemise käigus
sinine süda ning õie selg muutub lillaks. Sort on leitud Tinney puukoolist. Inglise
aednik George (Gerry, Jerry) Mundey rajas Tinney puukooli 1980. aastal EdelaInglismaale Wiltshire'i krahvkonda Salisbury linnast lõunasse jäävasse New
Foresti rahvusparki Redlynchi valda Whiteshoot Hillis asuvasse Tinney's
Firs nimelisse kohta, kus ta metsade keskel kõrvalises kohas tegutses 9 aastat väga
edukalt peamiselt hiiglaslikes kasvuhoonetes haruldaste orhideede ja muude
eksootiliste taimede kasvatamise ja aretamisega, kuni ta 1989. aastal 63-aastasena
suri. Seega peaks see võsaülase sort pärinema ajavahemikust 1980 ja 1989. Vari ja
poolvari. Parasniiske muld.

võsaülane ’Udu’

2,00 €

Anemone nemorosa 'Udu' (Taavi Tuulik 2005, spont. Kassari, variegata), võsaülane
’Udu’. Selle hele- ja tumerohelise-kirju lehestikuga võsaülase leidis Taavi Tuulik
Hiiumaalt Kassarist. Kõrgus 20 cm. Õis on tavaline valge, suhteliselt varajane.
Kirjusus on aastati varieeruv, väljendudes lehtedel kas kollakate ähmaste vöötidena
või on lehed kreemide kuni heleroheliste servadega või on lehed suures osas
kollakad kuni kahvaturohelised või on kollakat tooni vaid mõnel üksikul lehehõlmal.
Võrreldes Taavi hilisemate sortidega on 'Udul' lehtede kirjusust vähevõitu. Siiski on
tegu haruldase ja maailmas otsitud sordiga, mille vähesed omanikud pakuvad
teda hinnaga 10 eurot. Pakun sorti kordades odavamalt, sest ta on mul hästi
paljunenud. Vari ja poolvari. Parasniiske muld.
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amuuri tulivõhk

4,00 €

Arisaema amurense, amuuri tulivõhk. Tulivõhad kuuluvad võhaliste (Araceae)
sugukonda nagu kalladki (Zantedeschia). Paljudele aednikele on külmakindlate, aias
katteta talvituvate „kallade” olemasolu siiamaani üllatuseks. 25 cm kõrgune
õisikuvars kannab mai lõpus ja juuni esimesel poolel rohelist valgete pikivöötidega
torujat, ülaosas etteulatuva „kapuutsiga” tõlviku kandelehte (rahvasuus "õit").
Tõelised õied jäävad õisiku kandelehe toruja alaosa sisse varjule. Kämmaljatest
liitlehtedest koosneva lehestiku kõrgus on 40 cm. Sügisel septembrikuus rõõmustab
taim vaatajaid teistkordselt oma oranžikaspunase marjatõlvikuga. Liik kasvab
looduslikult Kaug-Ida, Korea ning Hiina leht- ja segametsades. Pakutavad
taimed on tõenäoliselt tekkinud sordi 'Jaan' isekülvist. Poolvari. Parasniiske muld (ei
see ega ka ülejäänud selles kataloogis esinevad mugulaga "kallad" märga mulda ei
taha!).

amuuri tulivõhk ’Bockii’

5,00 €

Arisaema amurense 'Bockii', amuuri tulivõhk ’Bockii’. Moskva Peabotaanikaaed on
alates umbes aastast 1993 maailmas seemnevahetuse teel levitanud eksitava
Arisaema bockii nime all seemneid, mis tegelikult pole ehtne Hiinas Sitšuanis kasvav
(Arisaema yunnanense varieeruvuse piiresse jääv) liik Arisaema bockii, vaid hoopis
amuuri tulivõhk. Selle amuuri tulivõha erilise vormi tähistamiseks olen ta ristinud
sordiks ’Bockii’. Minu aias on ta amuuri tulivõha variantidest kõige ilusam. Tema
tumepurpurne õisiku kandeleht on roheliste vöötidega. Kuna õisikuvars
on leherootsudest lühem (ehtsal A. bockii’l vastupidi!), siis kipuvad kaunid õisiku
kandelehed mais ja juunis jääma lehtede varju. Lehestiku kõrgus aias ulatub
juulikuu keskel 70 cm, vilikond vaid 40 cm kõrguseni. Õisiku kandelehed paistavad
paremini silma siis kui taimekogumikku ei lasta liiga tihedaks minna. Tulivõhad
eelistavad aias niisket, kuid vett hästi läbilaskvat huumusrikast neutraalset kuni
happelist mulda ning poolvarjulist kasvukohta.

kollane tulivõhk

5,00 €

Arisaema ﬂavum subsp. abbreviatum, kollane tulivõhk. Nn. külmakindel “kalla”.
Taimed tärkavad mugulast väga hilja -- alles jaanipäeva paiku ning õitsevad juunisjuulis. Tõlviku ettekäändunud tipuga kollane kandeleht ("õis") on oma perekonna
kõige pisem – enamasti vaid 2 cm pikkune. Sügisel valmivad kaunid oranžid
vilikonnad (tõlvikud) on peaaegu kerajad. Janis Rukšans sai noorusaastatel Salaspilsi
botaanikaaias töötades seemenevahetusega kusagilt (kahjuks on saamisandmed
kaduma läinud) erakordselt jõulise kasvu (40 cm), lopsaka lehestiku, rikkaliku
õitsemise, hea vegetatiivse ja seemnelise paljunemise ning täieliku
külmakindlusega variandi, mida pakun nüüd ka teile. See tetraploidne alamliik
kasvab looduslikult Kesk- ja Lääne-Himaalajas (Nepalist kuni Afganistanini). Seni
kasvatati aedades kidurakasvulist ja väheõitsevat Hollandi kääbusvarianti, mis vaid
hingitses meie kliimas, mitte ei kasvanud. Poolvari. Taimed taluvad aias hästi ka
täispäikest. Kasvuajal eelistavad taimed niisket, lehtede kuivamise järel kuiva
mulda.
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tihe bellevaalia 'Green Pearl'

0,50 €

Bellevalia pycnantha 'Green Pearl' (Gebr. Ruyter 2001), tihe bellevaalia 'Green
Pearl'. 30 cm kõrgusel varval õitseb mai esimesel ja teisel dekaadil roheline tihe
õisik. Sort erineb mustjassiniste õitega liigist vaid õievärvuse poolest.
Bellevaaliad on lähedased kobarhüatsindile nii välimuselt kui ka
kasvunõuetelt. Päike. Parasniiske kuni niiske muld.

Forbesi kirgaslill 'Blue Mound’

1,00 €

Chionodoxa forbesii 'Blue Mound' (Eugenijus Dambrauskas 2003), Forbesi kirgaslill
'Blue Mound’. Õitsemise lõpuks 20 cm kõrguseks pikeneva püstise kobarõisiku kuni
10 suurt sinist õit aprillis on lillaka varjundi ja valge südamikuga. Vanal õiel on
lillakat varjundit vähe säilinud. Õieleht on suhteliselt lai. Numbriga tähistatuna
kasvatas Eugenijus seda sorti juba ammu, nimega ristis selle aga alles 2003. aastal
enne mulle andmist. Päike. Parasniiske muld.

hiid-kirgaslill 'Lilac Mist'

1,00 €

Chionodoxa luciliae Gigantea Group 'Lilac Mist' (Eugenijus Dambrauskas 2003), hiidkirgaslill 'Lilac Mist'. Õitsemise lõpuks kuni 15 cm kõrguse Leedu sordi lamedavõitu
õisikus asuvat 3-5 suurt tähekujulist hele-lillakassinist õit on lilla värvivarjundiga
ning puhkevad selle liigi teistest variantidest varem. Eugenijuse poolt juba ammu
numbri all kasvatatava seemiku ristis ta sordinimega alles enne mulle andmist
2003. aastal. Nimele vaatamata on õite lilla varjund nõrk, pigem aimatav, õis on
rohkem helesinine. Seevastu Eesti sordil 'Kloostrimetsa' on lilla varjund väga selgelt
näha. Päike. Parasniiske muld.
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kreeta kirgaslill CB 223

3,00 €

Chionodoxa nana (C. cretensis) CB 223, kreeta kirgaslill CB 223. Selle minitaime 10
cm kõrgusel punasel õisikuvarrel on varakevadel aprillis kuni 6 pisikest 1,5 cm
läbimõõduga lillakasvalget (kahvaturoosat) püstist tähtjat õit. Õielehe laius on vaid
2 mm. 2 renjat lehte on 8 cm pikkused ja 0,3 cm laiused. Ka õitseealised sibulad on
väikesed. Peenral on ta vähemärgatav, lähedalt vaadates aga meeldiv. See
haruldane kaitsealune (punase raamatu) liik kasvab looduslikult vaid Kreeta
mägedes 1300-2300 m kõrgusel. Ta on meie niiskes kliimas avamaal vastupidavaks
osutunud. Pakutava variandi CB 223 taimed on korjanud Kreeta ﬂoora uurija Colville
Barclay (1913-2010). Päike. Kuiv kuni parasniiske muld.

kirgassilla 'Fra Angelico'

3,00 €

Chionoscilla allenii 'Fra Angelico' (registrant ICRA 2004; Chionodoxa forbesii x Scilla
bifolia), kirgassilla 'Fra Angelico'. 20 cm kõrguse taime aprillis puhkev tihe õisik
koosneb paljudest sinistest kuni 3 cm läbimõõduga õitest, mis on sarnasemad sillale
kui kirgaslillele. Kirgassilla (Chionoscilla) on kirgaslille ja kahelehise silla (siniliilia)
hübriid (Chionodoxa sp. × Scilla bifolia). Liik on nimetatud tema avastaja James
Alleni (1830-1906) auks, kes leidis selle 19. sajandi lõpus oma aias Edela-Inglismaal
Somerseti krahvkonnas Mendipi ringkonnas Shepton Mallet'is. Nagu enamike
hübriidide puhul võib taimede välimus varieeruda ning mõned neist variantidest on
saanud endale ka sordinime. Millise kirgaslille liigiga kahelehine silla ristunud on,
selles osas on kirjanduses erimeelsusi. Sordi 'Fra Angelico' registreerija andmeil on
see perekondadevaheline hübriid saadud Forbesi kirgaslille ja kahelehise silla vahel
(Chionodoxa forbesii × Scilla bifolia). RHS andmeil on 'Fra Angelico' kui rikkalikult
õitsev sügav-violettsiniste õitega hübriid saadud hoopis liikide Chionodoxa luciliae ja
Scilla bifolia ristumisest. Sort on saanud Briti Kuningliku Aiandusseltsi auhinna
Award of Garden Merit. Vähenõudlikud ja hästi paljunevad kirgassillad kasvavad aias
hästi nii päikese käes kui ka poolvarjus. Parasniiske muld.

armeenia sügislill 'Tivi'

12,00 €

Colchicum szovitsii 'Tivi' (syn. C. armenum 'Tivi'; Arnis Seisums 1997, SKS 88-09),
armeenia sügislill 'Tivi'. Sõnakombinatsioon "kevadel õitsev sügislill" kõlab küllalt
veidralt. Selle kauneima kevadise sügislille taimed (SKS 88-09) korjati 1988. aastal
lätlaste Nahhitševani ekspeditsioonilt Zangezuri mäestikust Tivi küla lähedalt.
Erinevalt liigi tüüptaimede kellukjatest, kausjatest või peekerjatest õitest avanevad
'Tivi' puhasvalged suured õied aprillis päikese käes tähekujuliselt pärani. Meil
isekülvi andev mõõduka paljunemisega ülivarajane (lumikellukese konkurent!)
ilutaim, mis mõnedel aastatel esinevatele osalistele kadudele vaatamata on siiski
minu aias juba 20 aastat vastu pidanud. Usun, et põlvkondade jooksul
selekteeruvad seemikutest välja üha paremini meie olusid taluvad taimed. Vajavad
päikeselist kasvukohta hästi dreenitud aiamullas.
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õõnes lõokannus

1,50 €

Corydalis cava (syn. C. bulbosa; spont. Smolensk distr., Roslavl), õõnes lõokannus.
30 cm kõrgusel tugeval püstisel varrel on aprillis pikas õisikus purpursed või lillakad
õied. Harilikust lõokannusest (C. solida) on taim tunduvalt kõrgekasvulisem ja
tugevama lehestikuga. Liigi looduslik levila ulatub põhjas Lõuna-Rootsini ja Lätini.
Väga vähenõudlike metsataimedena eelistavad nad jahedat ja parasniisket
huumusmulda. Paljundamiseks tuleb suur ja seest õõnes rusikasuurune (või
suuremgi) mugul paljudeks tükikesteks murda, mis mulda tagasi istutatult imelise
kergusega kasvama lähevad ja igast tükist uue taime taastavad. Pakun Smolenski
oblastist Roslavlist pärinevaid looduslikke taimi.

õõnes lõokannus Lvivi oblastist

2,00 €

Corydalis cava from Lvivska oblast (syn. C. bulbosa; spont. Carpates Orientales,
Ukraine, Lvivska oblast, near city Nikolayev; collector Mihail Jurik 1988), õõnes
lõokannus Lvivi oblastist. 25-30 cm kõrgusel tugeval püstisel varrel on aprilli
lõpupoolel ja mais pikas õisikus purpursed või lillakad õied. Harilikust lõokannusest
(C. solida) on taim kõrgekasvulisem ning tugevama varre ja lehestikuga. Liigi
looduslik levila ulatub põhjas Lõuna-Rootsini ja Lätini. Paljundamiseks tuleb suur ja
seest õõnes vanemast peast rusikasuurune (või suuremgi) mugul paljudeks
tükikesteks murda, mis mulda tagasi istutatult imelise kergusega kasvama lähevad
ja igast tükist uue taime taastavad. Pakutavad mugulad on korjanud Mihail Jurik
1988. aastal Ukrainast Lvovi (endise nimega Lvovi) oblastist Nikolajevi linna
ümbrusest. Lvivi taimede õied on suitsused lillad, ei heledad ega tumedad. Nad pole
nii jõulise kasvuga kui Smolenski oblastist Roslavlist pärinevad looduslikud taimed.
Väga vähenõudlike metsataimedena (vari ja poolvari) eelistavad nad jahedat ja
parasniisket huumusmulda.

õõnes lõokannus 'Albiﬂora’

2,00 €

Corydalis cava 'Albiﬂora' (syn. 'Alba'; spont. Carpates Orientales, Ukraine,
Zakarpatska oblast, near village Podpolzye (Podpolozje), collector Janis Rukšans
1978), õõnes lõokannus 'Albiﬂora’. 20-25 cm kõrgused valgeõielised taimed
õitsevad aprilli lõpupoolel ja mai alguspoolel. Pakutavad taimed korjas lätlane Janis
Rukšans 1978. aastal Ukrainast Taga-Karpaadi oblastist Podpolozje küla lähedalt.
Taimed pole nii võimsad kui Lvivi (Lvovi) oblastist Nikolajevi linnast Mihail Jurikult
saadud valgeõielised. Poolvari ja vari. Parasniiske muld.
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punandilehine lõokannus (tüüpalamliik)

8,00 €

Corydalis fumariifolia subsp. fumariifolia, punandilehine lõokannus (tüüpalamliik).
10-20 cm kõrguse punandilehise lõokannuse taime õied on aprillis-mais helesinised
kuni sinakaslillad. Liigi lehed on väga varieeruvad, eriti areaali lõunapoolses osas,
erinedes lõhestumise ulatuselt, lehekeste või lehehõlmade laiuselt ja karvasuselt.
Tüüpalamliigi taimi olen saanud loodusest 1988. aastal Primorje kraist Olga asulast
Ljudmila Kursheva käest ning 1990. aastal Primorje kraist Arsenjevi linna lähedalt
Jefrosinja Atrošenko käest. Hiljem olen saanud ka teadmata leiukohaga taimi.
Taimed on välimuselt väga varieeruvad. Need metsataimed eelistavad aias kasvada
jahedas poolvarjulises kohas, näiteks turbataimede aias parasniiskes mullas.

punandilehise lõokannuse saarte alamliik

8,00 €

Corydalis fumariifolia subsp. azurea from Sakhalin, punandilehise lõokannuse saarte
alamliik. Alamliik ei kasva mitte mandril, vaid Sahhalini ja Hokkaido saarel ning
erineb tüüpalamliigist laiemate lehekeste või lehehõlmade (ehkki esineb ka väga
kitsaste lehehõlmadega vorm) ja kolmnurksema kannuse poolest. Alamliik
kultuuristati maailmas alles 1970. aastal. Kultuuri viidi ta lätlase Janis Rukšansi
poolt, kelle taimed pärinevad Sahhalinilt Tomari linna lähedalt Juri Uspenskilt. Ka
minu poolt siin pakutavad taimed pärinevad Sahhalinilt. Poolvari. Parasniiske muld.

nägus lõokannus sinakasvalge

6,00 €

Corydalis ornata bluish white (spont. Primorskiy kray, near Arsenyev, collector
Galina Kirsanova 1985), nägus lõokannus sinakasvalge. Laianaastuliste huultega
õied aprillis-mais on enamasti sinised (mõnikord lillaka varjundiga), aga võivad olla
ka valged või hallikaspurpursed. Tetraploidne nägus lõokannus erineb temaga
sarnasest diploidsest hilisest lõokannusest (C. turtschaninovii) rohkem jagunenud ja
kitsamate lehehõlmade ning hõredamate õisikute poolest. Tema õitseaeg
vahemikus aprilli teisest dekaadist mai esimese dekaadini on palju varajasem kui
hilisel lõokannusel. Nägus lõokannus on väga kitsa levilaga liik, mida on looduses
leitud vaid ühest kohast – Primorje kraist Arsenjevi linna lähedalt, asudes keset
hilise lõokannuse (C. turtschaninovii) levilat. Kirsanova poolt 1985. aastal korjatud
mugulad on maailmas esmakordselt kultuuri viidud Janis Rukšansi poolt Lätis.
Rukšansi taimed varieeruvad õievärvuselt valgest ja sinakast kuni punakani. Siin
pakun vegetatiivselt paljundatud sinise varjundiga valgeõielist 10 cm kõrgust klooni.
Aias kasvab see liik hästi, vajades viljakat mulda, parasniiskust ja lehtpuude varju.
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Kuznetsovi lõokannus

5,00 €

Corydalis kusnetzovii (syn. C. teberdensis; spont. N Caucasus, Karachayevo
Cherkesiya, Teberda; collector Angelia Gubanova 1981), Kuznetsovi lõokannus.
Valged või kreemikad õied, mis võivad mõnikord olla määrdunudpurpurse
varjundiga on aprillis 10 (15) cm kõrgustel vartel väikestes õisikutes. Alles 1964.
aastal botaanikute poolt kirjeldatud liik kasvab Kaukaasia lääneosas. Tagasihoidliku
välimusega isekülvi andev vähenõudlik metsaliik on aiataimena suur haruldus.
1981. aastal saatis Põhja-Kaukaasias Venemaa Karatšai-Tšerkessi Vabariigis asuva
Teberda lillekasvataja Angelia Gubanova mulle loodusest mitukümmend selle liigi
mugulat. Minu aeda koos Jan Penningsiga külastanud Janis Rukšans viis minult
mugulaid Lätisse ning andis ka Göteborgi Botaanikaaeda oma sõbrale Henrik
Zetterlundile (maailmakuulsale lõokannusemonograaﬁa koostajale), kes liigi ära
määras. Kuznetsovi lõokannus annab vabatolmlemisel kergesti hübriide hariliku
lõokannusega (C. solida), millest on Leedus Bondarenko ja Dambrauskase poolt
valitud ja nimetatud terve rühm viljatuid sorte, mis on maailma aianduses kiiresti
levimas. Maailmas tuntuim ja levinuim taoline hübriidsort on siiski Tartus Enno
Zuppingu aias tekkinud ’Enno’. Poolvari. Parasniiske muld.

harilik lõokannus, punaseõielised seemikud

2,00 €

Corydalis solida red seedlings, harilik lõokannus, punaseõielised seemikud.
Varakevadel aprillis-mais rikkalikult õitsev 10-25 cm kõrgune ülimalt vähenõudlik
metsataim eelistab huumusrikast mulda poolvarjulises või lehtpuuvarjulises
parasniiskes kasvukohas. Peamine nõue hariliku lõokannuse sortide kasvatamisel on
viljade õigeaegne eemaldamine, sest muidu läheb lõpuks ehtne sort seemikutest
kasvanud taimedega lootusetult segamini. Sel juhul kaotate sordid, kuid saate
endale rikkaliku isekülvi tõttu aias uue umbrohu. Pakun tähelepanu väärivaid
roosakaspunaste kuni punaste õisikutega minu aias tekkinud seemikuid.

harilik lõokannus, valgeõielised seemikud

2,00 €

Corydalis solida white seedlings, harilik lõokannus, valgeõielised seemikud.
Varakevadel aprillis-mais rikkalikult õitsev 10-25 cm kõrgune ülimalt vähenõudlik
metsataim eelistab huumusrikast mulda poolvarjulises või lehtpuuvarjulises
parasniiskes kasvukohas. Peamine nõue hariliku lõokannuse sortide kasvatamisel on
viljade õigeaegne eemaldamine, sest muidu läheb lõpuks ehtne sort seemikutest
kasvanud taimedega lootusetult segamini. Sel juhul kaotate sordid, kuid saate
endale rikkaliku isekülvi tõttu aias uue umbrohu. Pakun valgete õisikutega minu aias
tekkinud seemikuid.
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harilik lõokannus 'Falls of Nimrodel'

15,00 €

Corydalis solida 'Falls of Nimrodel' (98-15, 17, Janis Rukšans 2005), harilik lõokannus
'Falls of Nimrodel'. Janis Rukšansi uue põlvkonna seemik on ebatavalist värvi.
Erksale punaroosale kannusele moodustavad meeldiva kontrasti peaaegu valged
alumine ja ülemine huul. Õitseb aprillis. Kõrgus 20 cm. Poolvari. Parasniiske muld.

harilik lõokannus 'First Kiss’

4,00 €

Corydalis solida 'First Kiss’ (Janis Rukšans 1999; syn. 'Kissproof Early'), harilik
lõokannus 'First Kiss’. Kahevärviliste õitega sort. Valged õied aprillis või/ja mai algul
on tumepurpursete tippudega (naastudega). Õitseb sarnasest sordist 'Kissproof’
nädal varem, on kasvult väiksem ning pole nii hea vegetatiivse paljunemisega. Sordi
emamugula sai Janis 1991. aastal Hollandist Willem van Eedenilt mitteametliku
sordinimega 'Kissproof Early', oma sordinime andis Janis kloonile 1999.
aastal. Poolvari. Parasniiske muld.

harilik lõokannus 'Forest Elf'

8,00 €

Corydalis solida 'Forest Elf' (98-07; Janis Rukšans 2011), harilik lõokannus 'Forest
Elf'. Aretaja kirjeldab õisi violetsetena, rõhutades suitsuse varjundi puudumist, kuid
pigem iseloomustaksin neid väga tumelilladena. Tavaliselt õitseb aprilli viimasel
dekaadil, kuid hilise kevade puhul võib õitsemine nihkuda ka mai algusse. Taim on
madal, 15 cm kõrgune. Poolvari. Parasniiske muld.
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hariliku lõokannuse Gothenburg-rühm

6,00 €

Corydalis solida Gothenburg Group (syn. C. s. 'Gothenburg Strain’; selected in
Gothenburg 1987), hariliku lõokannuse Gothenburg-rühm. Tugevakasvulise
roosakaspunaste tihedate pikkade õisikutega rikkalikult õitseva Göteborgis 1987.
aastal aretatud või välja valitud sordirühma mugula sain 1998. aastal Göteborgi
Botaanikaaias käies Henrik Zetterlundilt. 20 cm kõrgune taim õitseb aprilli
viimasel ja mai esimesel dekaadil. Poolvari. Parasniiske muld.

harilik lõokannus 'Royal Red'

5,00 €

Corydalis solida 'Royal Red' (Janis Rukšans 2016), harilik lõokannus 'Royal
Red'. Suurte, laiade ja suhteliselt väheste lehehõlmadega 20 cm kõrgune taim
õitseb aprilli tesel poolel punaste õitega, millel on lilla varjund. Poolvari. Parasniiske
muld.

harilik lõokannus 'White Knight’

3,00 €

Corydalis solida 'White Knight’ (Janis Rukšans 1997), harilik lõokannus 'White
Knight’. See hiline sort on kaunilt lõhestunud lehestikuga ning tihedates kobarates
asuvate valgete õitega. Lätlaste väide taime kõrgekasvulisusest on vaieldav, sest
nende kasvatatav Hollandist saadud algmaterjal on pigem madalakasvuline.
Enamikel aastatel on taim aprilli lõpus ja mai algul minu aias õitsenud madalana
(10-15 cm), ainult ühel, 2012. aastal saavutas ta ootamatult üllatava kõrguse 25
cm. Hollandlane van Eeden saatis 1991. aastal Janis Rukšansile mugulad nime all C.
solida alba, millele Janis andis hiljem praeguse sordinime. Poolvari. Parasniiske
muld.
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harilik lõokannus 'Zbraslav’

10,00 €

Corydalis solida 'Zbraslav’ (raised in Czech Republic), harilik lõokannus 'Zbraslav’.
Tšehhi Vabariigis aretatud sordi suured tihedad õisikud koosnevad erksatest
tumeroosadest (roosakaspunastest) õitest. Värvus on punase ja roosa vahepealne.
Aprilli teisel poolel õitseva taime kõrgus on olnud enamasti 15 cm. Poolvari.
Parasniiske muld.

hiline lõokannus

3,00 €

Corydalis turtschaninovii, hiline lõokannus. 15-20 cm kõrgusel püstisel varrel on
mais puhassinised või purpursinised õied. See liik on aias koos gagra lõokannusega
(C. vittae)mugulaga lõokannustest kõige viimane õitseja. Lehed on muutliku kujuga.
Liik kasvab Mandžuurias, Dauurias, Amuuri- ja Ussuurimaal. Pakun leiukohata, aias
tekkinud siniseid kuni sinilillasid seemikuid. Suure varu tõttu pakun seda kallist
aiataime ka sel aastal väga odavalt -- üle 2 korra tavalisest odavamalt. Poolvari.
Parasniiske muld.

hiline lõokannus 'Eiric the Red’

6,00 €

Corydalis turtschaninovii 'Eiric the Red’ (Janis Rukšans 1995), hiline lõokannus 'Eiric
the Red’. Lillakassiniste õitega 25 cm kõrguse sordi iseärasuseks on pealtküljelt
pruunikaslillad lehed. Janis Rukšansi väitel polnud tunnust näha loodusest korjatud
emataimedel, kuid see ilmnes ootamatult ühel seemikul. Sort on nimetatud Norra
viikingi Erik Punase järgi. Isekülvist tekkinud taime avastas Janise puukoolist
rootslane Henrik Zetterlund. See eriliselt hiline sort on aias mugulaga lõokannustest
kõige viimane õitseja, õitsedes mai lõpupoolel ja juuni algul. Poolvari. Parasniiske
muld.
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Adami krookus

3,00 €

Crocus adamii, Adami krookus. Suhteliselt väikeste sinkjasvalgete õite seljal on
kontrastsed tumedad (tumelillad või mustjad) seljatriibud (vöödid). Adami
krookus kasvab vaid Kaukaasias (Gruusias ja Armeenias, kuid mitte Krimmis!).
Pakutavad taimed on 1994. aastal Lätist saadud, kuhu nad omakorda olid
sattunud Tšehhiast Pruhonicest (The Silva Tarouca Research Institute for Landscape
and Ornamental Gardening, VUOZ: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a
okrasné zahradnictví, v.v.i.. Průhonice Czech Republic). Teine võimalik päritolukoht
(mis 1994. aastal oli samuti Läti kollektsioonis olemas) oleks Nahhitševanist
Bitšenagi mäekurust SKS 88 (SKS = Arnis Seisums, Aris Kruminš & Daiga Svars
1988). Päike. Parasniiske muld.

kevadine krookus HZ 85-4

2,00 €

Crocus albiﬂorus HZ 85-4 (syn. Crocus vernus subsp. albiﬂorus HZ 85-4; spont.
Bosnia: Crna Gora, Katun Maglik, 1650 m; collector Henrik Zetterlund 1985),
kevadine krookus HZ 85-4 (valgeõieline krookus HZ 85-4, kevadise krookuse
valgeõieline alamliik HZ 85-4). Valgeõieline alamliik on tüüpalamliigist (C. vernus
subsp. vernus) väiksemate õitega ja tema tolmukapead ulatuvad emakakaela
harudest kõrgemale. Tema looduslik levila on tüüpalamliigiga võrreldes nihutatud
rohkem lõunasse ja läände. Kasvab Euroopa alpiniitudel sulava lume lähedal.
Viimasel ajal eelistatakse alamliiki käsitleda iseseisva liigina – C. albiﬂorus.
Praeguste seisukohtade järgi ongi senine valgeõieline alamliik kõige ehtsam
kevadine krookus. Senise kevadise krookuse üldtuntud suureõieliste sortide puhul
soovitatakse liiginime Crocus vernus asemel kasutada nime Crocus cultorum. Õitseb
meil aprillis. Varem olen pakkunud Kagu-Saksamaalt Baieri Alpidest pärinevaid
seemnest üles kasvatatud sibulmugulaid. Seekord pakun rootslase Henrik
Zetterlundi poolt 1985. aastal Bosnia-Hertsegoviina lõunaosast Montenegro piiri
lähedalt Dinaari mäestikust Magliki mäelt karjuste suveonnide (kohalikus keeles
„katun“) juurest 1650 m kõrguselt korjatud valgeõielisi taimi (sibulmugulaid). Need
vähenõudlikud visad taimed peaksid meie kliimas hästi sobima murusse
naturaliseerumiseks, sest külvavad end kergesti ja arenevad kiiresti. Päike.
Parasniiske muld.
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kevadise krookus Baierist

2,00 €

Crocus vernus from Bavaria (Crocus vernus subsp. albiﬂorus from Bavaria),
kevadine krookus Baierist (kevadise krookuse valgeõieline alamliik Baierist).
Kevadise krookuse kultuursortidest väiksemate valgete õitega alamliik kasvab
Euroopa alpiniitudel sulava lume lähedal. Praeguste seisukohtade järgi ongi senine
valgeõieline alamliik kõige ehtsam kevadine krookus. Senise kevadise krookuse
üldtuntud suureõieliste sortide puhul soovitatakse liiginime Crocus vernus asemel
kasutada nime Crocus cultorum. Pakun Kagu-Saksamaalt Baieri Alpidest pärinevaid
seemnest üles kasvatatud sibulmugulaid. Päike. Parasniiske muld.

krookus 'Alexandri'

1,00 €

Crocus 'Alexandri', krookus 'Alexandri'. 10 cm kõrgused õied märtsis ja aprilli
esimeses pooles on seest valged, väljastpoolt (seljalt ja suletult) tumepurpursed
kitsa valge servaga. Ta on hea vegetatiivse paljunemise võimega. Algul pidasin seda
krookust Serbias, Bulgaarias ja Kreekas kasvavaks looduslikuks liigiks nimega
Aleksandri krookus (Crocus alexandri, syn. Crocus biﬂorus subsp. alexandri) ning
nime all "Crocus biﬂorus subsp. alexandri (previous Yugoslavia)" ma ta kunagi Lätist
saingi. Algtaimed pärinevad tõenäoliselt van Tubergeni puukoolist Hollandist. Janis
Rukšans mainib oma uues krookusemonograaﬁas (2017), et sordid 'Alexandri', 'Eyecatcher' ja 'Ladykiller' sarnanaevad metsiku liigiga, kuid on steriilsed, arvatavasti
hübriidid. Ka mina pole oma aias Aleksandri krookusel vaatamata rikkalikule
õitsemisele kunagi seemnetega vilju näinud. Seepärast olen ta ümber nimetanud
sordiks. Päike. Parasniiske muld.

kuldõieline krookus

2,00 €

Crocus chrysanthus, kuldõieline krookus. 5-8 cm kõrgusel taimel on aprilli esimesel
poolel erksad kollased õied. Sibulmugula kilejas või nahkne kest eraldub alusel
rõngastena. Liik kasvab Serbias, Makedoonias, Albaanias, Kreekas, Rumeenias,
Bulgaarias ja Türgis 0-2200 m kõrgusel. Pakun puhta loodusliku liigi erinevaid
variante erinevatest korjekohtadest: Türgist (lääneosast, Saimbeylist),
Makedooniast ning nende seemikuid. Kui leiukoht on teada, siis kirjutan selle ka
saadetavate sibulmugulate etiketile. Päike. Parasniiske muld.
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krookus 'Fantasy'

5,00 €

Crocus 'Fantasy' (Janis Rukšans 2012; C. ilgazensis x C. pulchellus), krookus
'Fantasy'. Hübriidse sordi selekteeris Janis Rukšans välja oma puukoolis ilgazi
krookuse (C. ilgazensis) külvide seast. Seemik meenutas värvuselt ilusat krookust,
C. pulchellus (valged tolmukad, sügavkollane neel), kuid õis oli suurem, teravate
õielehetippudega ja rohkem sooneline, millised tunnused on omased kaunile
krookusele (C. speciosus). Tolmukad ulatuvad väheharunenud emakakaeltest
kõrgemale. Õitseb septembri lõpus ja oktoobris 5-10 cm kõrguste helesiniste kuni
siniste õitega ja vesikollase neelulaiguga, meenutades mulle rohkem ilusat
krookust. Tolmukapead on valged, väheharunenud emakaskaelad punased. Päike.
Parasniiske muld.

Herberti krookus MP-81/3a

2,50 €

Crocus herbertii MP-81/3a (spont. Ulu-Dag mnt. range in NW Turkey), Herberti
krookus MP-81/3a. 5 cm kõrgune aprillis puhkev kõige oranžima õiega krookus.
Oranž värvitoon on ilmastikust olenevalt igal kevadel veidi erinev. Sibulmugulad on
looduslikult väga väikesed. Võsundite tõttu moodustab aastatega suuri laike, mida
tuleks istutamisel arvestada. Kasvab Türgi mägedes niisketel karjamaadel ja
hõredates männimetsades, kus muld kunagi läbi ei kuiva. Antud sibulad on korjatud
Türgi loodeosast Uludagi mäestikust. Lähedane liik gargari krookus (Crocus
gargaricus) võsundeid ei moodusta, kuid õievärvus ja õitseaeg on tal sama, ehkki
õied on veidi suuremad. Päike. Niiske kuni parasniiske muld.

Heuﬀeli krookus

1,50 €

Crocus heuﬀelianus, Heuﬀeli krookus. Pakun erinevatest looduslikest leiukohtadest
(Ida-Karpaatidest ja Hmelnitski oblastist) pärinevate taimede varieeruva värvusega
aiaseemikuid. 10-12 cm kõrgused väga suured ja varajased, juba aprilli algul
puhkevad helelillad kuni purpursed õied on tumepurpurse tipuga (tumeda
linnukesekujulise laiguga). Päike. Parasniiske muld.
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Heuﬀeli krookus 'Shock Wave'

3,00 €

Crocus heuﬀelianus 'Shock Wave' (self sown seedling amongst C. heuﬀelianus,
selected by Susan Band, Scotland, Pitcairn Alpines), Heuﬀeli krookus 'Shock
Wave'. Väga kahvatulillade, peaaegu valgete välimiste õielehtede tipus on
kontrastne tumelilla laine (linnuke). Välimiste õielehtede siseküljed ja sisemised
õielehed on nii seest kui väljast lillad veidi tumedama linnukesega. Õitseb
aprillis. Isekülvist tekkinud seemiku on välja valinud Susan Band Šotimaalt Pitcairn
Alpines puukoolist. Päike. Parasniiske muld.

Heuﬀeli krookus 'Tipp ja Täpp'

3,00 €

Crocus heuﬀelianus 'Tipp ja Täpp' (Taavi Tuulik 2015), Heuﬀeli krookus 'Tipp ja
Täpp'. Taavi Tuuliku aretatud sordi õied on seljalt valkjad, seest aga lillad kuni
helelillad. Õielehtede selja tipus on neil lilla linnuke. Õitsevad aprillis üllatavalt
vara. Päike. Parasniiske muld.

Leonidi krookus 'Early Gold'

2,00 €

Crocus leonidii 'Early Gold' (Leonid Bondarenko 2001; registrant Leonid Bondarenko
2002; C. angustifolius x C. reticulatus), Leonidi krookus 'Early Gold'. Leedus elav
Leonid Bondarenko sai pärsia krookuse ja võrkkrookuse ristamisest terve
rea rikkalikult õitsevaid, kuid viljatuid hübriidsorte, mis on lisaks ka küllalt hea
vegetatiivse paljunemise võimega. 2010. aastal lõi Janis Rukšans nende hübriidide
jaoks uue liiginime Crocus ×leonidii (Leonidi krookus). Teistest Leonidi krookustest
veidi varajasem sort õitseb märtsi lõpus ja/või aprilli esimesel poolel kuldkollaste
õitega, millel on mustjaslillad seljavöödid. Päike. Parasniiske muld.
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Leonidi krookus 'Little Amber'

3,00 €

Crocus leonidii 'Little Amber' (Leonid Bondarenko 2003; registrant C.P.J. Breed 2009;
C. reticulatus x C. angustifolius), Leonidi krookus 'Little Amber'. Kollased õied märtsi
lõpus ja/või aprilli esimesel poolel on mustjaslillade seljavöötidega. Küllalt sarnane
sordile 'Early Gold', kuid on tollest veidi hilisem. Päike. Parasniiske muld.

lõunakrookus

10,00 €

Crocus pallasii s.l. (from Kan Geçidi (Kaan Geçidi, Kan pass) in S Turkey, E of
Antalya, Adana il, Tufanbeyli ilce, 1565 m), lõunakrookus. Nime sai krookuseliik selle
järgi, et ta on kõige kaugemale lõunasse ulatuv looduslik
krookuseliik. Lõunakrookusel on lai levila ning minu aias on päris palju näidiseid
areaali erinevatest osadest. Kõige paremini (ja esialgsetel andmetel näib, et seni
ainsana) edeneb neist meie oludes just Türgi lõunaosast Adana provintsist Kani
(Kaani) mäekurust korjatud variant, mis õitseb meie oludes igal aastal küllalt
rikkalikult ja on ka normaalse vegetatiivse paljunemisega. Taim õitseb septembris
või oktoobris 5-10 cm kõrguste lillade õitega. Oktoobris tekivad õitsemise ajal ka
lühikesed jäigad rohelised lehed. Talvele läheb taim vastu lopsaka värske
lehestikuga. Küllalt lai lilla õieleht on terava tipuga. Tolmukapead on
kollased, lühikesed emakakaelad erk-tumepunased. Päike. Parasniiske või
kuivapoolne muld.

ilus krookus

0,50 €

Crocus pulchellus, ilus krookus. Kuni 4 cm pikkuste õielehtedega pika peenikese
putkega sinised õied tekivad septembris-novembris, lehed kevadel. See
sügiskrookuse liik kasvab Kagu-Euroopas ja Türgi loodeosas. Ilus krookus erineb
kaunist krookusest tumekollase neelu ja valgete tolmukapeade poolest. Edeneb aias
suurepäraselt, suutes kasvada isegi poolvarjus ning murus. Annab isekülvi. Kui olete
korragi näinud õitsevat sügiskrookust, siis te teda enam temast palju sagedamini
esineva sügislillega (Colchicum) segamini ei aja! Kahjuks pole enamik aednikke
sügisel õitsevat krookust elus kunagi näinud, mistõttu peavad sügiskrookuseks
ekslikult sügislille. Päike ja parasniiske muld.
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võrkkrookus Pjatigorskist

8,00 €

Crocus reticulatus from Pjatigorsk (Pjatigorsk, Russia, 1 km SW from Dubrava mnt.,
alt. 550 m, coll. Sergei Banketov), võrkkrookus Pjatigorskist. Õied avanevad laialt
(tähtjalt). Tavaliselt on võrkkrookused lillade õitega, kuid Venemaa Põhja-Kaukaasia
Stavropoli krai Pjatigorski ümbruse taimed varieeruvad peaaegu valgetest kuni
tumelilladeni. Nime on võrkkrookus saanus sibulmugula võrkja mustri järgi. Pakun
kiiresti vegetatiivselt paljunevat helesiniste (kahvatulillade) õitega klooni,
mille õielehtede valgel seljal on 3 mustjaslillat vööti. Taimed õitsevad ülivara, märtsi
lõpus ja/või aprilli alguspoolel. Päike. Parasniiske muld.

kaunis krookus ‘Aino’

4,00 €

Crocus speciosus ‘Aino’ (Michael Hoog pre-1999; registrant A. M. D. Hoog, Hoog &
Dix Export 2000; coll. in 1965 by Aino Paivel from Crimea near Yalta in mnt. Ai-Petri
at 1000-1200 m), kaunis krookus ‘Aino’. 20 cm kõrgused suured tume-violettsinised
õied septembri lõpus ja/või oktoobris on tumedama soonestusega ja tumeda
õieputkega. Õieputke ülapool on mustjaslilla. Kõik kauni krookuse sordid
moodustavad arvukalt pisikesi tütarsibulmugulaid ning ka 'Aino' pole selles osas
erand. Sort sai 1999. aastal Hollandi sibullillekasvatajate seltsi auhinna Award of
Merit Trial Grounds, K. A. V. B. Enne selle auhinna saamist teda välismaal ei tuntud
ning Hollandis oli vaid üks sordi kasvataja. Sordinimi on seotud Eestiga. Nime 'Aino'
on kasutusele võtnud hollandlase Antoine Hoogi isa Michael Hoog, kes võis
sibulmugulad saada Tallinna Botaanikaaia aednikult Aino Paivelilt mõnel oma
Nõukogude Liidu-visiidil. Sibulmugulad korjas Aino Paivel 1965. aastal Krimmist Jalta
lähedalt mäginiidult 1000-1200 m kõrguselt. Sort näeb välja nagu parendatud
‘Oxonian’. Õieputk on tugeva ehitusega ning hoiab õisi püsti ka sügistormides.
Erinevalt ‘Oxonianist’ taluvad õied suurepäraselt sügisesi öökülmi. Eesti aednikud
polnud taolise sord olemasolust kuulnud. Alles 2008. aastal õnnestus mul Hollandi
sibullillekollektsionääri Gerard Oudi kaudu hankida sordi ainsalt kasvatajalt 10
sibulmugulat ning nüüd on mul võimalik seda sorti ka juba teile pakkuda. 'Ainot' on
rohkem kui üks variant, kuid mina pakun just ehtsat sorti ehk auhinna saanud
tumedat varianti. Praeguseks on laiamahuline kauni krookuse liik jaotatud
mitmeteks kitsamateks liikideks ning Krimmi asurkonna taimed kannavad alates
2016. aastast Läti botaaniku auks liiginime Puringi krookus (Crocus
puringii). Seetõttu tuleks selle sordi puhul edaspidi kasutada nime Puringi krookus
'Aino' (Crocus puringii 'Aino'). Päike. Parasniiske muld.
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kaunis krookus 'Artabir'

0,30 €

Crocus speciosus 'Artabir' (C. G. van Tubergen 1896), kaunis krookus 'Artabir'.
Kaukaasiast saadud taimedest Hollandis väljavalitud kloon. Helesinised
(kahvatulillad) 12-15 cm kõrgused lõhnavad õied oktoobris-novembris on tumesinise
soonestusega. Sisemised õielehed on heledamad kui välimised. Valge õieputk on
sinkja varjundiga, õieneel kreem, tolmukad tumekollased, emakasuudmed
tumeoranžid. Päike. Parasniiske muld.

ušaki krookus 'Uschak Orange'

2,00 €

Crocus uschakensis 'Uschak Orange' (syn. C. chrysanthus ’Uschak Orange’; intr. by
M. H. Hoog; spont. Turkey, Uşak il (province)), ušaki krookus 'Uschak Orange'. Liik
Crocus uschakensis kirjeldati alles 2014. aastal, varem arvati sort ’Uschak Orange’
kuldõielise krookuse (C. chrysanthus) alla. Türgi lääneosas Uşaki provintsis kasvava
loodusliku variandi tõi aedadesse ja andis talle nime hollandlane M. H. Hoog. See
ülivarane sort kuulub koos tähtja lumekupu (Eranthis stellata), kolmeemakalise
merenderaga (Merendera trigyna) ja amuuri adoonisega (Adonis amurensis) minu
aia 4 kõige varajasema õitseja hulka. Sordinimele vaatamata on õied pigem
tumekollased kui oranžid. Väikesed ümardunud õielehetippudega õied on seljal ilma
ühegi märgita. Päike. Parasniiske muld.

erivärviline krookus JMH 82-15

2,00 €

Crocus versicolor JMH 82-15 (spont. S France, dept. Var, Maritime Alps), erivärviline
krookus JMH 82-15. Aprillis sibulmugulast puhkevad 1-2 valget, lillat või purpurset
õit on tavaliselt välisküljelt tugeva purpurse triibustusega, harvem seljalt kollakad.
Aias kergelt kasvatatav, vastupidav ning vegetatiivselt ja ka seemnetega hästi
paljunev liik. Pakun Lõuna-Prantsusmaalt Ranniku-Alpidest Vari provintsist 800-900
m kõrguselt segametsast Jeannine ja Michael Hoogi poolt 1982. aastal korjatud väga
jõulisest ja väga varieeruvast asurkonnast pärinevaid mugulsibulaid (JMH 82-15).
Õite värvused on tõepoolest väga erinevad, varieerudes valgest tumelillani, iga taim
on eri värvi, nagu liiginimigi ütleb. Seetõttu ei pruugi saadud mugulsibul anda sellist
õit nagu pildil. Päike. Parasniiske muld.
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mugul-murtudsüda

3,00 €

Dicentra cucullaria, mugul-murtudsüda. Mugulad on roosad või valged. Võrreldes
sordiga 'Pink Punk' kinnituvad pakutaval variandil arvukad riisitera suurused
roosakasvalged sibulakesed (sigisibulad) sibulakannale suhteliselt tugevalt ning
puudutamisel ei pudene (ei eraldu emasibulast) nii kergesti. Iga selline eraldunud
"riisitera" püüab areneda uueks taimeks. Sulgjalt lõhestunud, kitsaste hõlmadega
sinihallid lehed kuivavad suvel. 20 cm kõrgustel varbadel paiknev kobarõisik
koosneb mais ja juuni alguses roosakasvalgetest kollase tipuga südajatest
rippuvatest 1,5 cm pikkustest õitest. Arvukad riisitera suurused roosakasvalged
sibulakesed (sigisibulad) kinnituvad sibulakannale nõrgalt ning puudutamisel
pudenevad kergesti (eralduvad emasibulast). Iga selline "riisitera" areneb uueks
taimeks. Liik kasvab Kanada ja USA idaosas. Poolvari. Parasniiske muld.

aed-lumekupp 'Guinea Gold'

5,00 €

Eranthis hyemalis (Tubergenii Group) 'Guinea Gold' (van Tubergen; E. cilicica x E.
hyemalis), aed-lumekupp 'Guinea Gold'. 25 cm kõrguste taimede laialt avanevad
kollased raotud õied puhkevad varakevadel aprillis kohe pärast lume sulamist
enam-vähem üheaegselt lumikellukestega. Suletud õied meenutavad kullerkupu
õisi. Johannes M. C. Hoogi poolt talvise lumekupu ja kurdistani lumekupu ristamisest
(E. cilicica x E. hyemalis) saadud sordil esineb pronksjas varjund nii lehestikul kui ka
eriti suurtel (4-cm-se läbimõõduga), talvisest lumekupust veidi hilisematel
tumekollastel (kuldsetel) õitel. Pakun ehtsat klooni, mis seemneid ei anna, seetõttu
erinevalt talvisest lumekupust ei muutu ta aias umbrohuks. Eelistab poolvarju ja
parasniisket aluselist mulda.

täidisõieline talvine lumekupp

9,00 €

Eranthis hyemalis 'Flore Pleno', täidisõieline talvine lumekupp. Rohekaskollased
täidisõied aprillis. Õied on pigem pooltäidetud, sest annavad ka veidi seemneid,
millest kõigist kasvavad sordiehtsad taimed (kõrval ei tohiks kasvatada tavalisi
lihtõielisi lumekupu taimi). Kõrgus 20 cm. Aias eelistab ta poolvarju ja parasniisket
aluselist mulda.
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hariliku koerahamba valge teisend Rumeeniast

3,00 €

Erythronium dens-canis var. niveum from Romania (Romania, Bibor mnts.), hariliku
koerahamba valge teisend Rumeeniast. Rumeenia edelaosas Bibori mäestikus
kasvav suurte 4-5 cm pikkuste õielehtedega valgete varajaste õitega ja
kollaselaiguliste lehtedega 10 cm kõrgune teisend õitseb meil aprilli lõpus ja/või mai
algul. Poolvari. Parasniiske muld. Ta tahab aias võimalikult jahedat kasvukohta.

Krõlovi koerahammas

12,00 €

Erythronium krylovii (E. sibiricum subsp. altaicum, E. sibiricum 'Altai Snow'; upper
course of river Ka-hem (Malyy Yenisei) in Republic of Tuva at altitude of 2300 – 2500
m, alpine meadows), Krõlovi koerahammas. Tuva Vabariigist, Ka-hem’i jõe
ülemjooksult 2300--2500 m kõrguselt alpiniidult korjatud tugevakasvulisi väga
varajaste valgete õitega taimi peeti Lätis, kus nad esmakordselt maailmas kultuuri
viidi, algul siberi koerahambaks. Janis Rukšans andis neile 1994. aastal nime E.
sibiricum ’Album’, 1997. aastal aga nimetas ümber sordiks 'Altai Snow’. Alates
2007. aastast on senine sort ametlikult kirjeldatud uue alamliigina, aastast 2011
aga tõstis vene botaanik Stepanov ta uue liigi seisusesse. Poolvari. Parasniiske
muld.

siberi koerahammas

5,00 €

Erythronium sibiricum, siberi koerahammas. Aprillis-mais kahe punakaspruunide
laikudega lehe kohal 20-25 cm pikkusel varrel puhkev kollaste tolmukatega
roosakaslilla suur õis pikkusega kuni 5,5 cm meenutab poti-alpikanni õit, kuna õie
avanemisel käänduvad õielehed järsult tagasi. Lehed on kaunite punakaspruunide
laikudega. Liik kasvab Siberis (Altai ja Sajaani mägedes), Kasahstanis, Loode-Hiinas
ja Mongoolias. Imelikul kombel seda perekonna kauneimat ja vastupidavaimat liiki
Lääne aianduses peaaegu ei tuntagi, tema võrratutest sortidest
rääkimata. Ületootmise tõttu pakun liiki soodushinnaga. Võrdluseks: mujal maailmas
müüakse teda väheste pakkujate poolt hinnaga vahemikus 10 kuni 15 EUR sibulast.
Aias võiks neid väga külmakindlaid metsataimi kasvatada võimalikult jahedas kohas
parasniiskel mullal, näiteks kiviktaimla põhjanõlval.
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Sulevi koerahammas

5,00 €

Erythronium sulevii (syn. E. sibiricum subsp. sulevii), Sulevi koerahammas (siberi
koerahamba Sulevi alamliik). 1987. aastal sain Altaiski asulast Antanas Makunaselt
seaseid looduslikke sibulaid, mille taimed osutusid iseäralikeks. Kui tüüpilise siberi
koerahamba tolmukapead on kollased (määrajates ongi see liigi
määramistunnuseks), siis Altaiskist saadud taimedel olid nad lillad kuni mustjad.
Taimed on õitseajalt varieeruvad, kuid osa neist puhkeb palju varem siberi
koerahamba tüüpalamliigi taimedest. Andsin taimi ka Läti maailmakuulsale
lillekasvatajale Janis Rukšansile, kes nende alusel kirjeldas 2007. aastal ametlikult
(ladinakeelse kirjeldusega) uue alamliigi. 2011. aastal tõstis vene botaanik N. V.
Stepanov senise alamliigi liigi seisusse. Harulduse tõttu taimi kusagil maailmas
müügiks ei pakuta, välja arvatud üksikud kohalikule turule pakkujad
Venemaal. Kavatsen sel sügisel suurema partii sibulaid taimevahetusena Lätti
saata, mistõttu liigi levitamine maailmas algab tõenäoliselt järgmisel aastal Läti
kaudu, kus haruldaste sibullillede jaoks on olemas ülemaailmne sissetöötatud
müügivõrgustik. Sealset hinda on raske prognoosida, kuid see ei saa olla odavam
kui siberi koerahambal, tõenäoliselt mitte alla 15 EUR. Minu siin pakutav hind on
sibulate ületootmise tõttu ebaloomulikult odav. Poolvari. Parasniiske muld.

kanakoole 'Abant'

1,00 €

Ficaria verna 'Abant' (syn. Ranunculus ﬁcaria 'Abant'; Jonas Bengtsson before 2006),
kanakoole 'Abant'. Siin pakutavad 25 cm kõrgused taimed olen saanud 2006. aastal
Rootsist Jonas Bengtssonilt Djupedalsi puukoolist (Djupedals Plantskola) sordina,
kuid kusagil mujal ega internetis pole ma taolist sordinime kohanud. Tõenäoliselt
ongi see Jonase nimetatud sort, taimed aga on tõenäoliselt korjatud Türgist Abanti
järve äärest. ’Abant’ erineb järsult kõigist mulle seni tuntud kanakoolme sortidest.
Kõigepealt rõõmustab ta aias varakevadel silma oma erakordselt varajase suure
lopsaka värskerohelise lehestikuga. See on ajal, mil teised kanakoolme sordid alles
„tukuvad“. Kollased läikivad õied aprillis-mais on palju suuremad ja kõrgemal teiste
kanakoolme sortide omadest. Lugesin internetist, et Abanti Looduspargis (Abant
Nature Park) kasvab looduslikult R. ﬁcaria subsp. calthifolius (syn. Ficaria
nudicaulis). Taim on väikeste juuremugulatega. Lehed on südajad. Suve teisel poolel
lehestik kuivab. Liigi levila on Euroopas, Põhja-Aafrikas ja Edela-Aasias. Meie
looduses kasvab ta lehtmetsades, võsastikes ja puisniitudel. Kanakoole kasvab
avamaal poolvarjus, kuid talub hästi ka päikest. Ta tahab rammusat, aastaringselt
niisket mulda. Muld ei tohiks suvel päris tuhkkuivaks muutuda.

kanakoole 'Alba Plena'

3,00 €

Ficaria verna 'Alba Plena' (syn. Ranunculus ﬁcaria 'Alba Plena'), kanakoole 'Alba
Plena'. Valged täidisõied mais. Õitseb kauem kui lihtõieline taim. Taime kõrgus on
15 cm. Suvel lehestik kuivab. Teiste sortidega võrreldes on on 'Alba Plena' mugulad
väga suured ning tütarmugulad kinnituvad emataimele küllalt tugevalt (ei pudene
puudutamisel mugula küljest lahti), mis teeb tema üleskaevamise ja
ümberistutamise mugavamaks ja meeldivamaks. Kanakoolmed eelistavad poolvarju
ja niisket mulda, kuid on kasvutingimuste suhtes vähenõudlikud, leppides ka
teistsuguste oludega.
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kanakoole ‘Collarette’

2,00 €

Ficaria verna ‘Collarette’ (Ranunculus ﬁcaria ‘Collarette’) (syn. R. f. ‘E. A. Bowles’, R.
f. ‘Anemoneﬂora’, R. f. ‘Beamish’s Double’), kanakoole ‘Collarette’. Kuni 20 cm
kõrguse taime viljatud täidisõied maikuus on anemoonõielised – kroonlehetaolisteks
petaloidideks muundunud oranžikad tolmukad moodustavad õie südames kollaste
läikivate kroonlehtede keskel tiheda tuti. 'Collarette' tütarmugulad kinnituvad
emataimele tugevalt (ei pudene puudutamisel mugula küljest lahti), mis teeb tema
üleskaevamise ja ümberistutamise kergemaks. Poolvari, aga talub hästi ka päikest.
Niiske kuni parasniiske muld.

kanakoole 'Double Bronze’

3,00 €

Ficaria verna 'Double Bronze' (Ranunculus ﬁcaria 'Double Bronze', R. f. 'Wisley
Double Yellow’, R. f. 'Chrysanthemum’; E. A. Bowles), kanakoole 'Double Bronze’.
15-20 cm kõrguse täidisõielise sordi rohkete kollaste kroonlehtede seljad on
punakaspruunid (pronksjad) ning õies esinevad ka mõned normaalselt arenenud
tolmukad. Sarnasel sordil 'Flore Pleno’ tolmukad puuduvad ning kroonlehtede selg
on rohekas. Õitseb aprilli lõpus-mais. Poolvari, aga talub hästi ka päikest. Niiske kuni
parasniiske muld.

kanakoole 'Green Petal’

2,00 €

Ficaria verna 'Green Petal’ (Ranunculus ﬁcaria 'Green Petal’; W. E. Th. Ingwersen,
before 1960), kanakoole 'Green Petal’. Täidisõielised rohelised õied. 15-20 cm
kõrgusel hilisel täidisõielisel sordil kroonlehed puuduvad ning nende ülesannet
täidavad rohked rohelised ja kollakad laineliseservalised kõlutolmukatest ehk
staminoodidest tekkinud petaloidid. Õitseb mais. Taime on kultuuri viinud Walter
Edward Theodore Ingwersen (1883-1960). Poolvari. Parasniiske kuni niiske muld.
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kurdi püvilill

2,00 €

Fritillaria crassifolia subsp. kurdica garden seedlings, kurdi püvilille aedseemikud.
10-30 cm kõrguse varre tipus ripub maikuus 2-3 rohekat kuni purpurset õit. Kurdi
püvilille olen saanud mitmetest looduslikest leiukohtadest. Siin pakun nende
varieeruva välimusega aedseemikuid.

kamtšatka püvilill 'Dwarf’

10,00 €

Fritillaria camschatcensis 'Dwarf’ (Janis Rukšans 2002), kamtšatka püvilill 'Dwarf’.
Lätlane Janis Rukšans sai sibula Pottertoni & Martini ﬁrmast 'Green form’ (rohelise
vormi) nime all, kuid rohekat esineb õies vaid kohatise mustrina. Saadud
omapärane kuni 40 cm kõrgune variant on väga õierikas, varrel võib olla isegi üle 8
õie. Kui enamasti on kamtšatka püvilille, mida kohalikud elanikud nimetavad
“mustaks liiliaks”, õied peaaegu mustad, siis sellel sordil on nad veidi heledamad,
tumepruunid ja rohelisekirjud. Janise aias on need taimed palju madalamad (vaid
10-15 cm) kui muud tema poolt kasvatatavad sama liigi variandid, mistõttu ta selle
sordi kääbuseks nimetaski. Minu aias on temalt saadud taimed miskipärast umbes
poole kõrgemad. Poolvari. Parasniiske kuni niiske muld.

liibanoni püvilille amanuse alamliik

1,50 €

Fritillaria hermonis subsp. amana, liibanoni püvilille amanuse alamliik (amanuse
püvilill). Looduses 10-35 cm, aias kuni 50 cm kõrgusel varrel puhkeb mais 1-2
rippuvat pikka laikellukjat punakaspruuni maleruudulist õit, mille iga õielehe seljal
on täies pikkuses tugev ja lai roheline vööt. Seest on õis ühtlaselt kollakasroheline.
Õieleht on kuni 3,5 cm pikkune. Sibula all on arvukalt pisikesi tütarsibulaid. Alamliik
kasvab Türgis Amanuse mägedes ning Liibanoni ja Antiliibanoni mägedes. Sellel
alamliigi Liibanonis kasvaval variandil on välimiste õielehtede seljad üleni rohelised,
sisemistel selgadel aga on pruunikaspunane serv. Aias kasvab alamliik hästi,
vaatamata sellele, et sibul tahab suvel kuivust. Siin pakutavad traditsioonilise
variandi sibulad olen saanud Lätist ja nad pärinevad Hollandist de Goedelt. Päike.
Parasniiske kuni kuiv muld.
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kirju püvilill 'Silvi Kihiline'

20,00 €

Fritillaria meleagris 'Silvi Kihiline' (Silvi Õnne, Sulev Savisaar 2005), kirju püvilill 'Silvi
Kihiline'. Sordi on aretanud Silvi Õnne Pärnumaal, mina olin vaid sellele nime
andjaks. 2011. aastal ilmus maailmas esmakordselt müügile täidisõieline (ehkki
suhteliselt vähe täidetud) kirju püvilill väga piiratud sibulate arvuga (vaid mõni!)
hinnaga 100 eurot tükk. Eks see näitab sündmuse sensatsioonilisust! ’Silvi Kihilise’
50 cm kõrgusel varrel maikuus puhkevad täielikult täidetud (full double) õie sisemus
on maleruuduline lilla, kuid välimised kihid on rohekad. Sort on minu silmis pigem
uunikum ja monster kui mingi iludus, sest õie tiheduse tõttu esineb tal vähemalt
minu aias tihti avanemishäireid. Päike. Niiske kuni parasniiske muld.

mägi-püvilill

3,00 €

Fritillaria montana, mägi-püvilill. Aprilli lõpus puhkeb 55 cm kõrgusel varrel
enamasti 3 kirjut rippuvat õit. See Euroopa liik tahab suvise puhkuse ajal jahedat ja
kuivemat mulda, kuid kasvab meie niiskes kliimas siiski hästi. Isegi autoriteetidel on
mägi-püvilille ja ida-püvilille (F. orientale) eristamisega raskusi, kuid mina pakun
teile ehtsat mägi-püvilille. Päike. Parasniiske muld.

viljatu lumikelluke

8,00 €

Galanthus alpinus var. bortkewitschianus, viljatu lumikelluke (kaukaasia
lumikellukese viljatu teisend). Teisend kasvab Põhja-Kaukaasias Kabardi-Balkaarias
Kamenka jõe ülemjooksul Tšegemi maakonnas 1200-1500 m kõrgusel vaid ühe,
vegetatiivselt paljuneva asurkonnana 5-6 hektaril. Kolmekordse
kromosoomikomplekti (2n = 36) tõttu on ta viljatu. Lisaks on talle iseloomulikud
kollakad sibulasoomused ja kerajas õis. Lehed on hallikad. 10-15 cm kõrgune taim
õitseb märtsi lõpus ja/või aprillis. Pakutavate taimede määrangu õigsust on
kinnitanud ka (Inglise) Kuningliku Aiandusseltsi rahvusliku lumikellukesekollektsiooni
hoidja Chris Sanham, kelle kogus on 800 nimelist sorti ja liiki lumikellukesi + 200
seni nimetut vormi. Lumikellukesed sobivad ka lehtpuude ja põõsaste alla, sest
jõuavad nende lehtimise ajaks ära õitseda. Poolvari. Parasniiske muld.
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lumikelluke 'Angelesey Abbey'

2,00 €

Galanthus 'Angelesey Abbey' (found by Graham Thomas in the garden at Angelesey
Abbey, Cambridgeshire, pre-1993), lumikelluke 'Angelesey Abbey'. Ehkki see sort
meenutab läikiva pika kitsa puhasrohelise lehe tõttu lagodehhi lumikellukest (G.
lagodechianus), on siiski tegu hübriidiga, mille üheks vanemaks näib olevat harilik
lumikelluke (G. nivalis). Kõrgus 15-20 cm. Sordi leidis Graham Thomas enne 1993.
aastat Inglismaa kesk-idaosast Cambridgeshirest Lode külast Angelese Abbey
mõisamaja aiast. Poolvari. Parasniiske muld.

lumikelluke 'Anne of Geierstein'

15,00 €

Galanthus 'Anne of Geierstein' (pre 1913; a seedling of G. plicatus raised by James
Allen, named by William Thomson), lumikelluke 'Anne of Geierstein'. William
Thomson Šotimaalt Lanarkshirest nimetas sordi Walter Scotti novelli "Anne of
Geierstein" nimitegelase järgi. Suur lumikellukeste asjatundja Bowles'i arvates on
tegu kurrulise lumikellukese ja hariliku lumikellukese hübriidiga: G. plicatus x G.
nivalis. 20 cm kõrgune taim õitseb märtsi lõpus ja/või aprilli esipoolel. Teda loetakse
hiliseks sordiks. On ka suhteliselt hiline tärkaja. Välimised õielehed on jäigad ja
paksud. Mõnikord ümbritsevad sisemised õielehed üksteist osaliselt. Õied on
ümardunud. Pakun seda haruldast sorti soodushinnaga, sest tavaliselt kõigub tema
müügihind 20 ja 25 naela vahel. Poolvari. Parasniiske muld.

lumikelluke 'Cordelia'

4,00 €

Galanthus 'Cordelia' (H. A. Greatorex, before 1954), lumikelluke 'Cordelia'. Sort
kuulub kurrulisest lumikellukesest (G. plicatus) aretatud Greatorex Doublessordirühma, mille täidisõielised sordid on omavahel küllalt sarnased. 'Cordelia' on
oma sordirühma üks hilisemaid sorte. Tema kenad õierosetid koosnevad rohkem kui
20 õielehest. Neist igaühe tipus on suur roheline märk, mistõttu õis jätab seest
küllalt rohelise üldmulje. Poolvari. Parasniiske muld.
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suureõieline lumikelluke 'Daphne's Scissor's'

8,00 €

Galanthus elwesii 'Daphne's Scissor's' (Discovered at Chedworth, Gloucestershire by
Daphne Chappell), suureõieline lumikelluke 'Daphne's Scissor's'. Kuni 15 cm
kõrgune küllalt hapra ehitusega taim õitseb kevade varajasusest olenevalt kas
märtsi lõpus või/ja aprillis. Õielehed ja ka lehed on kitsamad kui muudel suureõielise
lumikellukese (G. elwesii) sortidel. Nime on sort saanud sisemistel õielehtedel
asuvate roheliste märkide järgi, mis kujult meenutavad kääre (ingl. k.
scissors). Välimiste õielehtede tipus võib näha nõrku rohelisi jooni. Sordi leidis 1985.
aastal Daphne Chappell Edela-Inglismaalt Gloucestershire krahvkonnast Chedworthi
külast. Poolvari. Parasniiske muld.

suureõieline lumikelluke 'Spring Pearl'

5,00 €

Galanthus elwesii 'Spring Pearl' (Imperial Group or Twomark Group) (Registrant: Jan
Huisman & Zn. 2002; new selection discovered by Jan Huisman in the Netherlands),
suureõieline lumikelluke 'Spring Pearl'. Aprillis õitseva 20 cm kõrguse sordi
sisemised õielehed on peaaegu horisontaalse rohelise vöödiga (märgiga). Selle
ümardunud õitega sordi leidis Jan Huisman Apeldoornist (Hollandist),
registreeris aastal 2002 ja alustas levitamist 2011. aastal. Poolvari. Parasniiske
muld.

suureõieline lumikelluke 'Three Leaves'

8,00 €

Galanthus elwesii 'Three Leaves' (pre-1993), suureõieline lumikelluke 'Three
Leaves'. Täiskasvanud sibulast tekib 3 lühikest laia halli lamedat lehte. Olen näinud
ka 4-lehelist taime. Suhteliselt hiline sort õitseb aprillis. Ehkki suureõielisele
lumikellukesele on iseloomulik 2 rohelist märki sisemistel õielehtedel, on selle sordi
õites märke vaid üks. Seetõttu arvatakse sort mõnikord ühelaigulise teisendi alla:
Galanthus elwesii var. monostictus 'Three Leaves'. Poolvari. Parasniiske muld.
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õbluke lumikelluke 'Highdown'

7,00 €

Galanthus gracilis 'Highdown' (raiser Sir Frederick Stern pre-1961; from Sir Frederick
Stern's garden at Highdown, Sussex), õbluke lumikelluke 'Highdown'. Enamasti vaid
10 cm kõrgune taimeke õitseb märtsi lõpus või/ja aprillis väikeste valgete õitega,
millel on roheline suurem laik sisemise õielehe alusel ning tipus 2 märgikest. Väga
kitsad hallikasrohelised püstised ja veidi spiraalselt keerdunud lehed meenutavad
kõrreliste lehti. Ka sibulad on väikesed. Sort pärineb Frederick Sternile (1884-1967)
kuuluvast Highdowni aiast Lõuna-Inglismaalt Lääne-Sussexi krahvkonnast Worthingi
ringkonnast. Poolvari. Parasniiske muld.

lagodehhi lumikelluke BARAKA 107

12,00 €

Galanthus lagodechianus BARAKA 107 (coll. in locus classicus G. kemulariae near
walls of monastery of St. John of Georgia, Zedazeni, National park Saguramo, 1200
m), lagodehhi lumikelluke BARAKA 107. Pakutavad sibulad on 2007. aastal
korjanud botaanikute seltskond, kes on oma retkele andnud nime Nordic Georgia
Expeditsion (Põhjamaade Gruusia Ekspeditsioon) ning kõik sellelt kogutud taimed
tähistanud lühendiga BARAKA + järjekorranumber. Taimed korjati Gruusiast Tbilisi
rahvuspargist (endise nimega Saguramo looduskaitseala) Zedazeni kloostri müüri
juurest 1200 m kõrguselt metsast suurte puude alt turbasest mullast. See on liigi
Galanthus kemulariae klassikaline leiukoht (locus classicus), ehkki tänapäeval
loetakse seda liiki vaid ladodehhi lumikellukese (G. lagodechianus) sünonüümiks
(samatähendusnimeks). Taim on küllalt madal. Õitseb märtsi lõpus või/ja aprillis.
Poolvari ja vari. Parasniiske muld.

lagodehhi lumikelluke Kazatši Brodist

7,00 €

Galanthus lagodechianus from Kazachiy Brod (syn. G. cabardensis; coll. at the
Mzymta river near Kazachiy Brod by a Czech collector, spont. Caucasus, Russia,
Krasnodar kray, Sochi municipality territory, the Adler district, Moldovka rural
district: Kazachiy Brod village), lagodehhi lumikelluke Kazatši Brodist. Pakun
Venemaalt Krasnodari kraist Sotšist Mzõmta jõe äärest Kazachy Brodi küla
juurest tšehhi taimekoguja poolt korjatud sibulaid. Taimed on saadud nime all
Galanthus cabardensis, mida praegu loetakse vaid lagodehhi limikellukese (G.
lagodechianus) sünonüümiks. Suhteliselt madalad taimed küllalt harali
õitega. Õitseb märtsi lõpus või/ja aprillis. Poolvari. Parasniiske muld.
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lagodehhi lumikelluke RP 83-21

5,00 €

Galanthus lagodechianus RP 83-21 (G. cabardensis; spont. Caucasus, N. Osethia,
near Alagir; coll. Janis Rukšans & Konstantin Popov 1983), lagodehhi lumikelluke RP
83-21. Vaid 10 cm kõrguse märtsi lõpus või/ja aprillis õitseva taime läikivrohelised
0,5-1 cm laiused lehed on tärgates lamedad ning allküljel kiiluga. Sisemiste
õielehtede tipmise sisselõike (sälgu) juures on roheline laik. Pakutavad sibulad on
korjanud lätlane Janis Rukšans koos kohaliku looduskaitseala botaaniku Konstantin
Popoviga Põhja-Osseetiast Alagiri lähedalt pöögimetsast. See variant on peaaegu
poole madalam kui muud minu aias kasvavad lagodehhi lumikellukese
variandid. Taimed on saadud nime all Galanthus cabardensis, mida loetakse
tänapäeval vaid lagodehhi lumikellukese (G. lagodechianus) sünonüümiks. Poolvari.
Parasniiske muld.

lagodehhi lumikelluke Tbilisi Botaanikaaiast

7,00 €

Galanthus lagodechianus from Tbilisi Botanic Garden (syn. G. cabardenis, G.
kemulariae, G. ketzkhovelii), lagodehhi lumikelluke Tbilisi Botaanikaaiast. Kuni 20
cm kõrguse märtsi lõpus või/ja aprillis õitseva taime läikivrohelised 0,5-1 cm laiused
lehed on tärgates lamedad ning allküljel kiiluga. Sisemiste õielehtede tipmise
sisselõike (sälgu) juures on roheline laik. Lääne aedades oli see väga külmakindel
kaukaasia liik kuni 1970. aastani praktiliselt tundmatu, kuid nüüd on tema võidukäik
alanud. Pakutavad sibulad pärinevad Tbilisi Botaanikaaiast. Loomulik oleks arvata,
et sealsed töötajad on taimed korjanud Gruusia loodusest. Poolvari. Parasnmiiske
muld.

lagodehhi lumikelluke leiukohata

5,00 €

Galanthus lagodechianus with unknown natural origin (syn. G. cabardenis, G.
kemulariae, G. ketzkhovelii), lagodehhi lumikelluke leiukohata. 20 cm kõrguse taime
läikivrohelised 0,5-1 cm laiused lehed on tärgates lamedad ning allküljel kiiluga.
Sisemiste õielehtede tipmise sisselõike (sälgu) juures on roheline laik. Õitsevad
märtsi lõpus või/ja aprillis. Siin pakun taimi, mille looduslik leiukoht pole mulle
teada. Olen need saanud vahetusega vene kollektsionääridelt Platon Otstavnovilt
1981. aastal ja Vassili Filjakinilt 1991. aastal. Tüüpilised liigiomased
taimed. Poolvari. Parasniiske muld.
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lumikelluke 'Lapwing'

8,00 €

Galanthus 'Lapwing' (found near the village of Lapworth, Warwickshire in 1997 by
Phil Cornish), lumikelluke 'Lapwing'. Taime kõrgus 20 cm. Varajane sort. Pikk veidi
kaarduv õieraag kannab märtsi lõpus või/ja aprillis kõrgel lehestiku kohal keskmise
suurusega õisi. Sisemistel õielehtedel on lai suure X kujuline roheline märk, mille
ülemine osa on kahvatum roheline võrreldes tumedama alaosaga. Taime leidis
1997. aastal Phil Cornish Inglismaalt Warwickshire krahvkonnast Lapworthi
külast. Nimi "lapwing" tähendab tõlgituna "kiivitajat". Poolvari. Parasniiske muld.

lumikelluke 'Longstowe'

5,00 €

Galanthus 'Longstowe' (Alan C. Leslie), lumikelluke 'Longstowe'. Selle vähetuntud
keskmise kuni hilise õitseajaga 20-25 cm kõrguse sordi õied puhkevad aprillis. Võib
mõnikord anda sibulast 2 õievart. Leht meenutab kurrulise lumikellukese (G.
plicatus) oma. Harali kitsad välimised õielehed on pikad. Sisemised õielehed
on suure pika rohelise laiguga. Sorti peetakse mõnikord suureõielise lumikellukese
(G. elwesii) hübriidiks, enamasti aga hariliku lumikellukese ja kurrulise
lumikellukese ristandiks (G. nivalis x G. plicatus). Taime leidis inglane Dr. Alan C.
Leslie. Poolvari. Parasniiske muld.

lumikelluke 'Modern Art’

15,00 €

Galanthus 'Modern Art' (E. B. Anderson, 1959), lumikelluke 'Modern Art’. E. B.
Andersoni (1895-1971) poolt välja valitud seemik (mõnikord peetakse aretajaks
hoopis Frederick Sterni) , millele ta andis nime 1959. aastal (lähtudes nime panekul
sellest, et sort olevat tema sõnul pigem veider kui ilus), on omapärase pika ja
püstise õie kandelehega ("eeslikõrvaga"). Iga pika ja kitsa laienenud tipuga välimise
õielehe alusel on kena roheline laik ning tipus veelgi suurem roheline laik, mis
koosneb 4 või 5 lühikesest, osaliselt liitunud rohelisest triibust. Sisemiste
õiekattelehtede tipus on selge hobuserauakujuline märk ning aluse lähedal 2
munajat märki („silmad”). Õis pole suur. Taime kõrgus on 15-20 cm. Pikkade
sinihallide lehtede servad on nõrgalt kurrulised, sest tegu on kurrulise lumikellukese
(G. plicatus) hübriidiga. Poolvari. Parasniiske muld.
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lumikelluke 'Nothing Special'

10,00 €

Galanthus 'Nothing Special' (found by Joe Sharman in his garden), lumikelluke
'Nothing Special'. Sordi, mis tõlgituna tähendab "Ei midagi erilist", leidis Monkisilveri
puukooli omanik galantoﬁil Joe Sharman oma aiast Inglismaalt. Ta on parem kui
sordinimi ütleb, sest tema leidja peab seda üheks oma parimaks valikuks. Jõuline
sort, mis meenutab veidi kuulsat sorti 'S. Arnott', kuid erineb tollest väga meeldiva
meelõhna, madalama kasvu ja palju pikema õitseaja poolest. Õitsemise algul on
taim vaid 10 cm kõrgune ning madala kasvu kohta tundub õis suur. Õitsemise
lõpuks pikeneb vars 20 cm-ni. Rikkalik õitseja. Hoiab õisi küllalt laiali (harali). Lehed
kitsad, sinihallikasrohelised, peaaegu lamedad. Poolvari. Parasniiske muld.

lumikelluke 'Peg Sharples'

5,00 €

Galanthus 'Peg Sharples' (seedling by Peg Sharpies of Grange-over-Sands in 1960s
from seed sent by E.B. Anderson; named by Richard Nutt, 1960s), lumikelluke 'Peg
Sharples'. 15-20 cm kõrgune hübriidne hilise õitsejaga sort. Välimised õielehed on
suured ja pikad. Sisemised õielehed on suure X-kujulise rohelise märgiga, mis on
kõige tumedam tipus ning heleneb sujuvalt aluse poole. Hall umbes 1 cm
laiune lame leht on suureõielise lumikellukese (G. elwesii) moodi. Inglismaa
põhjaosas Cumbria krahvkonnas Grange-over-Sandsi vallas elav Pig Sharples valis
seemiku välja E. B. Andersonilt 1960. aastal saadud seemnete külvist. Nime andis
sordile 1960ndatel aastatel Richard Nutt. Poolvari. Parasniiske muld.

harilik lumikelluke 'Fishing Rod'

8,00 €

Galanthus nivalis 'Fishing Rod', harilik lumikelluke 'Fishing Rod'. 20 cm kõrgune
hapra välimusega taim oma pika kaardus õieraoga jätab tõepoolest õngeridva
mulje, mida nimi tõlkes tähendabki. Ka õielehed on küllalt kitsad. Taim mõjubki oma
stiilse õngeridvaliku nõtke tagasihoidlikkusega. See varajane sort õitseb kevade
varajasusest olenevalt kas märtsi lõpus või/ja aprillis. Selle maailma aianduses
peaaegu tundmatu sordi sain vahetusega Inglise lumikellukesekollektsiooni hoidja
Chris Sanhami käest 2009. aastal. Maailmas pole ainsatki selle sordi müüjat.
Poolvari. Parasniiske muld.
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hariliku lumikellukese Scharlockii rühm

6,00 €

Galanthus nivalis Sharlockii group (J. Caspary 1868), hariliku lumikellukese
Scharlockii rühm. 10-15 cm kõrgusel sordil on tugevasti suurenenud, liigi
tüüptaimest 2 korda suurem, lehesarnane, 2 osaks lõhenenud ja seetõttu eesli
kõrvu meenutav õie kandeleht (kõrgleht) ning roheline laik välimiste õielehtede
tipus. Hallikasrohelised lehed on kitsad. Esineb väikest tunnuste varieeruvust.
Sordirühm nimetati 1868. aastal professor Caspary poolt Julius Scharlocki auks, kes
leidis taime 1818. a. Reini lisajõe Nahe orust. Looduslikult kasvavad taimed ka
Belgia idaosas ja Maasi jõe orus. Poolvari. Parasniiske muld.

harilik lumikelluke 'Virescens'

15,00 €

Galanthus nivalis 'Virescens' (originated at the Vienna Botanical Garden in the late
19th century, found by Eduard Fenzl), harilik lumikelluke 'Virescens'. Enamasti vaid
10 (harva 15) cm kõrgune madal taim. Väikeste õite välimised õielehed on
helerohelise seljaga (laik katab 2/3 seljast, kusjuures laik jääb rohkem õielehe aluse
kui tipu poole). Sisemised õielehed on peaaegu üleni tumerohelised. Hiline sort.
Kitsas hallikasroheline leht. Üks vanemaid "rohelisi" sorte. Sellest klassikalisest
"rohelisest" lumikellukesest on aretatud terve rida uusi "rohelisi" sorte. Algselt
kasvatas seda roheka õiega hariliku lumikellukese varianti 19. sajandi lõpul Viini
Botaanikaaia direktor professor Eduard Fenzl (1808-1879), kes oli sealses
botaanikaaias selles ametis aastatel 1849-1878. Saksamaal Baden-Badenis tegutsev
haruldaste taimede kasvataja ja levitaja Max Leichtlin sai temalt 1870ndatel
aastatel 2 sibulat ja saatis seejärel (1879?) 2 sibulat Inglismaale: ühe sibula Henry
Harpur-Crewele (1828-1883) ning teise "lumikellukestekuningale" James Allenile
(1830 – 1906). Sordile on oma artiklites viidanud Leichtlin 1879. aastal ja HarpurCrewe 1880. aastal. Sorti on autasustatud Briti Kuningliku Aiandusseltsi auhinnaga
Preliminary Commendation. Poolvari. Parasniiske muld.

kurruline lumikelluke Ai-Petrilt

4,00 €

Galanthus plicatus from Ai-Petri (spont. Crimea, mount Ai-Petri; collector Aino Paivel
1965), kurruline lumikelluke Ai-Petrilt. Pakun Aino Paiveli poolt 1965. aastal Krimmi
lõunaosast Ai-Petri mäelt korjatud sibulaid. 20 cm kõrguse taime sinihallika
varjundiga lehtede serv on järsult allküljele käändunud, siit ka nimi kurruline
lumikelluke. Sisemiste õielehtede tipusälgu juures on üks roheline laik. Oma
tugevakasvulisuse ja rikkaliku õitsemise tõttu on see aias üks kenamatest
lumikellukestest. Poolvari. Parasniiske muld.
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kurruline lumikelluke Starõi Krõmist

3,00 €

Galanthus plicatus from Staryi Krym (spont. Crimea, city Staryi Krym, collector
Nadezhda Poljakova 1985), kurruline lumikelluke Starõi Krõmist. 20 cm kõrguse
taime sinihallika varjundiga lehtede serv on järsult allküljele käändunud, siit ka nimi
kurruline lumikelluke. Sisemiste õielehtede tipusälgu juures on üks roheline
laik. Pakun 1985. aastal Starõi Krõmi linna lähedalt Nadežda Poljakova korjatud
looduslikke taimi. Poolvari. Parasniiske muld.

kurruline lumikelluke 'Diggory'

20,00 €

Galanthus plicatus 'Diggory' (found in a an old garden population of G. plicatus near
Wells, (in Norfolk) by Rosie Steele and Richard Hobbs in 1993 and named after
Rosie’s late son, Diggory Birtles), kurruline lumikelluke 'Diggory'. Kuni 20 cm
kõrgune taim õitseb kevade varajasusest olenevalt kas märtsi lõpus või/ja aprillis.
Väga omanäoline sort, mida teistega segi ei aja. Õis on omapärase ümmarguse või
pirni kujuga. Välimised õielehed on kortsulise tekstuuriga ning nende tipud on
sissepoole käändunud. Sisemised õielehed on peaaegu üleni rohelised. Laiad
kurrulise servaga lehed. Briti Kuninglik Aiandusselts (RHS) on andnud sordile
auhinna Preliminary Certiﬁcate (Certiﬁcate of Preliminary Commendation, PC -perspektiivne või paljulubav aiataim) 2008. aastal ja Award of Merit (AM,
kvaliteedimärk näitusetaimena) 2009. aastal. Sordi leidsid 1993. aastal Inglismaalt
Norfolkist Wellsi lähedalt kurrulise lumikellukese vanast aiapopulatsioonist Rosie
Steele ja Richard Hobbs ning nimetasid selle Rosie poja Diggory Birtles'i auks.
Poolvari. Parasniiske muld.

kurruline lumikelluke 'Upcher'

5,00 €

Galanthus plicatus 'Upcher', kurruline lumikelluke 'Upcher'. 15 cm kõrgune
suhteliselt väikeste õitega kurrulise lumikellukese sort leiti umbes 1950. aastal
Inglismaalt Norfolki krahvkonnast Sheringhami rannikulinnast edelas asuvast
Sheringhami pargist, mis tollal kuulus Upcheri perekonnale. Haruldane ja
vähetuntud sort. Poolvari. Parasniiske muld.
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kurruline lumikelluke 'Wendy's Gold'

15,00 €

Galanthus plicatus 'Wendy's Gold' (found in 1985 by Joe Sharman at Wandlebury
Ring, Cambridgeshire), kurruline lumikelluke 'Wendy's Gold'. Populaarne sort, mille
valged õied on silmapaistvate kollaste sigimikega ning sisemised õielehed pika
suure kollase märgiga. Kõrgus 20 cm. Lehed on suured, kurrulise servaga,
hallikasrohelised. Sort on saanud Briti Kuningliku Aiandusseltsi (RHS) auhinna Award
of Garden Merit. Nn kollased lumikellukesed on lillekasvatajate seas kõrgelt
hinnatud ning saavutavad oksjonitel kõrgeid hindu. Selle lumikellukese leidis kuulsa
lumikellukeste koguja Joe Sharmani ema 1985. aastal Cambridge lähedal asuva
vana kindluse Wandlebury Ring juurest ning andis sellest teada pojale. Joe Sharman
nimetas sordi Wandlebury Ringi pargivahi Bill Clarki naise Wendy Clarki auks. Bill
Clark andis Joele ühe sibula. Enamiku sibulatest müüs Bill Hollandisse, kus
sibulasoomustega paljundamise tulemusuna saadi juba 800 sibulat, mis kahjuks
kõik hahkhallitusnakkuse (Botrytis) tõttu hävisid. Õnneks oli Joe Sharmanil, Bill
Clarkil ja Cambridge Ülikooli botaanikaaial üks varusibul olemas. Nende 3 sibula
paljundusest pärinevad kõik tänapäeval müügiks pakutavad 'Wendy's Goldi'
sibulad. Kui enamasti on nn kollased lumikellukesed väikesekasvulised ja väga
aeglase vegetatiivse paljunemisega, siis 'Wendy's Gold' on küllalt jõuline ja
normaalse paljunemisega taim. Poolvari. Parasniiske muld.

lumikelluke ’S. Arnott’

2,00 €

Galanthus 'S. Arnott' (syn. G. 'Samuel Arnott'), lumikelluke ’S. Arnott’. Taime kõrgus
20-25 cm. Õied suured. Šotimaal asuva Dumfriesi linna praost Samuel Arnott saatis
selle lumikelluke Henry J. Elwesile, kelle juures Edela-Inglismaal Gloucestershire
krahvkonnas Colesbornes taimed hästi kasvasid ja paljunesid ning kes andis neid ka
teistele aednikele kui Arnotti seemikut. Taimi näidati Briti Kuninglikus Aiandusseltsis
(RHS) 1951. aastal ’S. Arnott’ nime all, kus sort sai auhinna Award of Merit (AM).
1991. aastal sai ta RHS auhinna FCC (First Class Certiﬁcate). Poolvari. Parasniiske
muld.
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lumikelluke 'Utu'

12,00 €

Galanthus 'Utu' (Galanthus x valentinei 'Utu', Taavi Tuulik 2005), lumikelluke
'Utu'. 'Utu' on hariliku lumikellukese ja kurrulise lumikellukese hübriid (G. nivalis x G.
plicatus). Nende liikide hübriidide kohta kasutatakse suhteliselt harva nime G. x
valentinei. Nime andis Taavi Tuulik hübriidile 2005. aastal oma koduküla Utu järgi
Hiiumaal. See on Taavi aias tekkinud seemik. Oma aias olen taime kõrguseks
mõõtmid 15-22 cm. Õied on harali, kitsaste välimiste õielehtedega ja suure rohelise
tipumärgiga sisemistel õielehtedel. Kitsas hallikasroh leht on nõrga kurrulise
servakesega. Minu andmeil pole sorti seni kusagil maailmas müügiks pakutud.
Poolvari. Parasniiske muld.

Voronovi lumikelluke Platon Otstavnovilt

7,00 €

Galanthus woronowii from Platon Otstavnov, Voronovi lumikelluke Platon
Otstavnovilt. 20 cm kõrgune läikivate lehtedega suureõieline taim õitseb märtsi
lõpus või/ja aprillis. Siin pakutavad teadmata loodusliku leiukohaga
taimed olen saanud vahetusega vene kollektsionäärilt Platon Otstavnovilt 1981.
aastal G. platyphyllus eksitava nime all. Otstavnovi taimi olen teile pakkunud ka
varem: aastatel 2004, 2005, 2008, 2010 ja 2011, kuid seni lagodehhi lumikellukese
(G. lagodechianus) nime all, sest nii ma nad algselt määrasin. Eesti aretaja ja parim
lumikellukeste asjatundja Taavi Tuulik peab Otstavnovi taimi väga erilisteks ja
omapärasteks, tunnistades samas ka oma mõningast nõutust: "Mis lumikelluke see
küll olla võib? Voronovi ta ei ole, lagodehhi minu meelest ka mitte. Kaspia
lumikellukese (G. transcaucasicus) leht ei tohiks olla nii ereroheline ja läikiv.
Lagodehhi lumikelluke ei tohiks ka hübriide anda". Enamiku Otstavnovi
taimede lehepake on lame (nagu lagodehhi lumikellukesel) ja ainult kõige
tugevamatel taimedel on see rullunud (nagu Voronovi lumikellukesel). Lagodehhi
lumikelluke jaoks tüüpilise lehelaiuse 0,5-1 cm kohta on Otstavnovi taimed
liiga laiade lehtedega (kuni 1,8 cm). Voronovi lumikellukese jaoks on õis väga suur
(lumikellukeseraamatus antud viimasel piiril). Suur sibul võib anda 2 õit. Välimistel
õielehtedel on väga nõrgad, vaevalt aimatavad rohelised või kollakad laigud. Näib,
et tegu on Voronovi lumikellukese täiesti ebatüüpilise ja väga suureõielise
variandiga, mis vääriks eraldi sordinime. Hübriidse päritolu (G. woronowii x ?) vastu
räägib asjaolu, et mõnel aastal olen taime viljades näinud normaalselt arenenud
seemneid. Poolvari. Parasniiske muld.
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niidu-kuremõõk

2,00 €

Gladiolus imbricatus, niidu-kuremõõk. Eesti looduslik, täiesti külmakindel kuni 120
cm kõrgune gladiool aias talvekatet ei vaja. 3 cm pikkused lillakaspunased
kaarduvad õied juulis asuvad ühekülgses tihedas 7-10 cm pikkuses ja kuni 12õielises õisikus. Eesti Punase Raamatu 4. kategooria ehk tähelepanu vajav (ohust
pääsenud) liik on meil looduskaitse all. Kui vilju ei eemalda, siis muutub ta aias
isekülvi tõttu umbrohuks. Sibulmugul istutatakse avamaale sügisel. 16. detsembil
2015 muutis botaanika terminoloogia komisjon termini mugulsibul (ladina k.
bulbotuber, inglise k. corm) sibulmugulaks. Maailma kõige külmakindlam gladiooliliik
eelistab kasvada täispäikeses parasniiskel kuni niiskel mullal. Kasvab hästi ka
poolvarjus.

itaalia ebahüatsint

2,00 €

Hyacinthoides italica (syn. Scilla italica), itaalia ebahüatsint. Mais-juunis longus
ebahüatsindist (H. non-scripta) veidi varem puhkeva 25-30 cm kõrguse taime
kooniline tihe õisik koosneb kuni 30 sinakasvioletsest püstisest õiest. Siniste
tolmukapeadega väikesed 1-1,5 cm läbimõõdus õied mai lõpus ja juuni algul pole
kellukjad, vaid on laialt avatud. Itaalia ebahüatsindi õielehed on vaid 0,5-0,7 cm
pikkused, teistel perekonna liikidel aga 1,5-2 cm pikkused. 2-6 tavaliselt alla 1 cm
laiust lehte on perekonna teiste liikide omadest kitsamad (noil 1-3,5 cm). Liik
kasvab Itaalia kagu-, Prantsusmaa loode- ja Portugali edelaosas metsas ja kaljudel.
Meil on ta külmakindel. Päike või poolvari. Kuiv kuni parasniiske muld.

võrkiiris 'Down to Earth'

8,00 €

Iridodictyum 'Down to Earth' (94-AT-2, Alan McMurtrie 2009; Iris sophenensis x I.
danfordiae), võrkiiris 'Down to Earth'. Kanadas McMurtrie aretatud hübriidse
varakevadise sibuliirise tumepruun õis on sinirohelist (mulle tundub seal olevat ka
lillat) tooni laiade emakakaela hõlmadega, mille tipud on
kollakasrohelised. Kollakasrohelised sisemised õielehed on niitjad. Aretaja ise
kommenteerib õievärvust järgmiselt: "Sügavsinine kombineerub erksa
sidrunkollasega, andes tumepruuni (pronksi) värvuse", milline seletus
värviteooriaga kokku ei sobi. Ebamäärase tumeda värvuse tõttu õied kaugele silma
ei paista, kuid lähedalt vaadates on suurepärased. Õie tumeduse tõttu soovitan
parema nähtavuse huvides maapinna selle lillelaigu piirkonnas katta mingi
heledama õhukese kihiga: liivaga, heleda peene killustikuga, saepuruga vm. Taime
kõrgus on õitseajal 8 cm, õie läbimõõt 4,5 cm. Sort on ülivarajane, puhkedes juba
märtsis või aprilli algul. 1994. aastal tehtud ristamisest (89-Q-4 x 89-AC-4) saadud
hübriid 94-AT-2 õitses esmakordselt 2002. aastal ning sordinime andis aretaja talle
2009. aastal. Tegemist on Danfordi võrkiirise ja harputi võrkiirise hübriidiga:
Iridodictyum danfordiae x Iridodictyum sophenensis. Päike. Kuiv kuni parasniiske
muld.
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kaspia võrkiiris 'Talish'

4,00 €

Iridodictyum hyrcanum 'Talish' (Janis Rukšans 1995; RSZ 87-06, spont. Aserbaijan,
Talysh mnts.), kaspia võrkiiris 'Talish' (= kaspia iiris 'Talish'). Aserbaidžaanist Talõši
mägedest Leriki lähedalt lätlaste korjatud variant (RSZ 87-06) on kõige
varaõitsevam sibuliiris, mille sinised õied puhkevad paar nädalat varem Hollandis
tuntud kaspia võrkiirise variandist. RSZ = Janis Rukšans, Arnis Seisums & Aina
Zobova 1987. Päike. Kuiv kuni parasniiske muld.

võrkiiris 'Making Out'

10,00 €

Iridodictyum 'Making Out' (95-CS-1; 89-AC-5 x 89-Q-7; Alan McMurtrie 2009; Iris
sophenensis x I. danfordiae), võrkiiris 'Making Out'. Kanadas on Alan McMurtrie
aretanud palju hübriide harputi võrkiirise ja Danfordi võrkiirise vahel (Iris
sophenensis x I. danfordiae). See ristand 95-CS-1 saadi 1995. aastal seemikute 89AC-5 ja 89-Q-7 ristamisest ning sordinime andis aretaja talle 2009. aastal. Võrkiiriste
seas varajane sort puhkeb aastast olenevalt märtsis või aprilli algul peaaegu valgete
õitega, mida ilmestab hajus kollakas vööt välimiste õielehtede keskel ja selle
külgedel hõredalt paiknevad tumesinised kitsad tähnid ning laia emakakaela hõlma
alusel asuv sinakas laik. See jätab mulje sinise südamega valgest õiest. Puhkedes
võib valge õis olla sinkja ja kreemika varjundiga. Sisemised õielehed on niitjad.
Kõrgus kuni 10 cm. Päike. Kuiv kuni parasniiske muld.

võrkiiris 'Regal'

8,00 €

Iridodictyum 'Regal' (98-NP-9: 91-FC-7 x 88-AX-3, Alan McMurtrie 2009; Iridodictyum
sophenensis x I. danfordiae), võrkiiris 'Regal'. 11 cm kõrguse taime omapärast
tooni tumedapoolne erklilla (teda kirjeldatakse ka violettsinisena) 6 cm läbimõõduga
õis on suure kontrastse valkja selgepiirilise naastulaiguga ja seda keskelt läbiva
kollase harjatriibuga. Sisemised püstised õielehed on kitsad, kuid mitte
niitjad. Õitseb märtsis või/ja aprilli algul. McMurtrie 1998. aasta seemik 98-NP-9 on
saadud seemikute 91-FC-7 ja 88-AX-3 ristamisest. Ta õitses esmakordselt 2003.
aastal ning sai aretajalt sordinime 2009. aastal. Tegemist on harputi võrkiirise ja
Danfordi võrkiirise hübriidiga (Iridodictyum sophenensis x I. danfordiae). Päike. Kuiv
kuni parasniiske muld.
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võrkiiris 'Ruby'

10,00 €

Iridodictyum 'Ruby' (98-NP-3: 91-FC-7 x 88-AX-3, Alan McMurtrie 2009; Iris
sophenensis x I. danfordiae), võrkiiris 'Ruby'. Märtsis või aprilli algul puhkev 12 cm
kõrgune tume-rubiinpunane 6 cm läbimõõduga õis on kollase
naastulaiguga. Laienenud ja lamenenud emakakaelad on veidi heledamad ning
lillad. Sisemised õielehed on niitjad. Pruun varjund lisab õiele ilu ja omapära. Väga
omapärase värvusega sort, mida olen iseloomustanud ka sõnadega tume
pruunikaslilla, pruuni varjundiga tumelilla, suitsupruuni varjundiga tumelilla,
suitsukarva tumepunane. Õie tumeduse tõttu on teda eemalt musta maa taustal
raskesti märgata, mistõttu soovitan parema nähtavuse huvides maapinna selle
lillelaigu piirkonnas katta mingi heledama õhukese kihiga: liivaga, heleda peene
killustikuga, saepuruga vm. Torontos elav Kanada aretaja Alan McMurtrie sai
hübriidi 98-NP-3 1998. aastal seemikute 91-FC-7 ja 88-AX-3 ristamisest. See õitses
esmakordselt 2003. aastal ja sai aretajalt sordinime 2009. aastal. Tegemist on
Danfordi võrkiirise ja harputi võrkiirise hübriidiga: Iridodictyum danfordiae x
Iridodictyum sophenensis. Päike. Kuiv kuni parasniiske muld.

võrkiiris 'Sunbeam'

10,00 €

Iridodictyum 'Sunbeam' (98-NP-7: 91-FC-7 x 88-AX-3, Alan McMurtrie 2009, Iris
sophenensis x I. danfordiae), võrkiiris 'Sunbeam'. Kahevärviline varakevadine 10 cm
kõrgune ja 5 cm labimõõduga sibuliiris. Kollased sisemised õielehed helenevad
servade poole kreemiks. Naastulaigul on rohelised tähnid ning nende keskel
tumekollane kitsas hari. Emakakaela 3 kroonlehetaolist hõlma on valged. Sisemised
õelehed on niitjad. Märtsis või aprilli algul õitsev taim pole tugeva ehitusega ning
jätab kreemkollase, kahvatukollase või kreemi üldmulje. Võrkiiriste seas on sort
varajane. Kanada aretaja McMurtrie aretas hübriidi 98-NP-7 1998. aastal
seemikute 91-FC-7 js 88-AX-3 ristamisest. Seemik õitses esmakordselt 2003.
aastal ning sai sordinime 2009. aastal. Tegemist on Danfordi võrkiirise ja harputi
võrkiirise hübriidiga: Iridodictyum danfordiae x Iridodictyum sophenensis. Päike.
Kuiv kuni parasniiske muld.

juuno 'Evening Shade'

2,00 €

Juno 'Evening Shade' (Eugenijus Dambrauskas 1997), juuno 'Evening Shade'. 50 cm
kõrgustel vartel on maikuus arvukalt kollase laiguga ja violetse varjundiga
helesiniseid õisi. Rikkalikult õitsev vastupidav jõuline sort. Leedukas Eugenijus
Dambrauskas sai kusagilt Lääne-Euroopa botaanikaaiast (kahjuks on tal saamiskoht
kaduma läinud) Willmotti juuno (J. willmottiana) seemneid, millest kasvanud
seemikud olid hübriidsed. Nendest valis ta välja sordid 'Morning Sky', 'Midday Blue'
ja 'Evening Shade', mis on omavahel välimuselt küllalt lähedased. ’Evening Shade’
on kolmikust kõige heledam sinine. Suured sibulad jämedate pikkade
säilitusjuurtega (aga mitte nii pikkadega nagu 'Midday Bluel'). Tuntud Kanada
sibuliirisespetsialist ja sordiaretaja Alan McMurtrie peab neid sorte hoopis
valgeservalise juuno (J. albomarginata) ja oivalise juuno (J. magniﬁca) hübriidideks.
Tema mõlemad vanemliigid on meil avamaal vastupidavad. Janis Rukšansi arvates
on tolmuandjaks liigiks olnud J. magniﬁca. Kogu see sortide kogum on meie oludes
aias niiskuskindel, vastupidav, rikkalikult õitsev ja perspektiivne. Kõrgekasvuliste
juunode kohta sobib hästi Mai-Liis Allase ütlus (konkreetselt mõtles ta küll sorti
'Morning Sky'): "Ma ei teadnud neist lilledest [juunodest] mitte midagi, aga kui nad
õitsema läksid, siis oli see kaunis nagu muinasjutt". Päike. Parasniiske või kuiv muld.
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oivaline juuno 'Agalik'

3,00 €

Juno magniﬁca 'Agalik' (Janis Rukšans 1995; RKSi 77-; spont. Agalyk valley near
Samarkand, Seravschan mnt. range, Uzbekistan, 1800 m), oivaline juuno 'Agalik'. Nii
sibulate kui säilitusjuurtega varustatud taime 60-75 cm kõrgusel varrel on maikuus
7 või enamgi sinkjasvalget 5-7 cm läbimõõduga õit. Välimiste õielehtede heledat
harja ümbritseb kollane laik. Liik kasvab Usbekistanis Samarkandi ümbruse
mägedes. Teile pakutava variandi korjasid 1977. aastal Usbekistanist Agalõki orust
Janis Rukšans, Aris Kruminš ja Ludvig Sidrevics. Päike. Kuiv kuni parasniiske muld.

oivaline juuno 'Blue Dream'

4,00 €

Juno magniﬁca 'Blue Dream' (Janis Rukšans 2005; selected from Ruksans seedlings
of Iris magniﬁca), oivaline juuno 'Blue Dream'. Maikuus puhkevad 75 cm kõrgusel
varrel kahvatusinised (pigem valkjad selge sinaka varjundiga) õied. Jämedad
säilitusjuured. Janis Rukšans valis selle sordi välja Agalõkist korjatud oivalise juuno
seemikute seast. Janise arvates sarnanaeb sort Inglismaal Kew’s valitud sordile
'Margaret Mathew’, kuid ta peab toda siiski lillamaks. Päike. Kuiv kuni parasniiske
muld.

juuno 'Morning Sky'

2,00 €

Juno 'Morning Sky' (syn. 'Skyline'; Eugenijus Dambrauskas 1997/2001), juuno
'Morning Sky'. Leedu kõrgekasvuline (55 cm) vastupidav juunosort puhkeb mai algul
rikkalikult õide heledapoolsete siniste õitega. Tema õis on veidi tumedam kui
’Evening Shadel’ kuid aimatavalt heledam kui ’Midday Bluel’. Sibulad on suured ja
jämedate pikkade säilitusjuurtega. Aretaja andis 1997. aastal sordile nime ’Skyline’,
2001. a. aga praeguse nime. Päike. Parasniiske kuni kuiv muld.
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juuno 'Snow Bunting'

4,00 €

Juno 'Snow Bunting' (96-NO, Alan McMurtrie 2011; Juno bucharica x Juno vicaria),
juuno 'Snowbunting'. 40 cm kõrguse taime peaaegu valged õied maikuus on sinaka
varjundiga. Seda ilmestab kollase värvusega kontrastne naastulaik ja hari. Pisikesed
rippuvad sisemised õielehed on helesinised. Säilitusjuured on peenikesed kuni
keskmise jämedusega. Kanada iirisearetaja Alan McMurtrie hübriid on saadud 1996.
aastal tehtud buhhaara juuno ja sarnasjuuno ristamisest (Juno bucharica x J.
vicaria). Tolmuandjaks oli eriline buhhaara juuno vorm, mille Alan oli saanud 1991.
aastal Jaroslav Cubalt. Sordinime sai seemik 96-NO 2011. aastal. Samal aastal
pakuti teda esmakordselt maailmas müügiks Lätis. Päike. Kuiv kuni parasniiske
muld.

karpaadi märtsikelluke

4,00 €

Leucojum vernum var. carpathicum, karpaadi märtsikelluke (kevadise
märtsikellukese karpaadi teisend). 15 (kuni 25) cm kõrgusel varval võib aprillikuus
tihti olla 2 õit. Teisend kasvab looduslikult Karpaatides nii Galiitsias (maa-ala Poola
ja Ukraina piirialadel) kui ka Transilvaanias (Rumeenias). Siin pakun 1998. aastal
Göteborgist Bernhard Kajupangalt saadud sibulaid, kes oli need ostnud
Inglismaalt. Ehkki kirjade järgi oleksid taimed pidanud olema roheliste
õielehetippudega, olid nad tegelikult kollaste tippudega, ehkki mõnel üksikul aastal
on tipud olnud ka kollakasrohelised. Poolvari. Parasniiske kuni märg muld.

ungari märtsikelluke

5,00 €

Leucojum vernum var. vagneri, ungari märtsikelluke (kevadise märtsikellukese
ungari teisend). Ungaris ja Steiermargis (selle Austria liidumaa pealinnaks on Graz)
looduslikult kasvava tugevakasvulise (kõrgus 15-35 cm) ja suureõielise teisendi
varrel on 2 (3) õit. Õielehtede tipulaik on alati roheline. Õitseb aprillis. Siin
pakutavad sibulad pärinevad ühest Sigulda aiast. Ungari teisend esineb paljudes
Läti taluaedades juba sõjaeelsest ajast. Poolvari. Parasniiske kuni märg muld.
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dauuria liilia Olgast

5,00 €

Lilium pensylvanicum from Olga (syn. L. dauricum, spont. Primorskiy krai, Olga,
collector Ljudmila Kursheva 1988), dauuria liilia Olgast. Liigi levila ulatub Altaist
Kuriilideni. Kuni 120 cm kõrgusel varrel puhkevad juunis-juulis püstised
karikakujulised oranžkollased kuni punased õied. Pakutava variandi vars ei tõuse
sibulast otse üles, vaid roomab mulla all veidi külgsuunas,
moodustades sõlmevahedes maa-aluseid tütarsibulaid. Seetõttu kaevates ei pruugi
te sibulaid varre mullast tärkamise kohast leida, vaid leiate nad veidi eemalt. Teile
pakutavad sibulad on korjanud Ljudmila Kurševa 1988. aastal Primorje kraist Olga
asula juurest. Söödavate sibulate ja õitega lubjalembene liik eelistab päikeselist
kasvukohta, kuid kasvab hästi ka poolvarjus ning isegi varjus.

harilik kobarhüatsint 'Carneum'

2,00 €

Muscari botryoides 'Carneum', harilik kobarhüatsint 'Carneum'. Ebatavalist
kahvaturoosade õitega 25 cm kõrgust maikuus õitsevat sorti kasvatatakse
maailmas umbes 1594. aastast. Interneti spetsiaalsel kobarhüatsindileheküljel
Muscaripage on öeldud: "This Muscari is probably no longer in cultivation. If there is
anybody out there who knows more about it I would be very pleased to hear from
you." (vaba tõlge: "Seda kobarhüatsinti tõenäoliselt enam kultuuris ei esine. Kui on
keegi, kes temast midagi teab, andke teada!"). Vaimustav, et just Eestil on
õnnestunud see väljasurnuks peetud sort maailma jaoks ära päästa, sest just ühest
Türi aiast sort üles leitigi. Keegi naine tõi selle Arnold Hannustile ja Arnold omakorda
andis seda tundmatut taime 1991. aastal ka mulle, misjärel mul oli au tema nimi
kindlaks teha. Enne suurema koguse sibulate Janis Rukšansile saatmist 2010. aastal
olin alates aastast 1997 selle sordi sibulate ainus pakkuja maailmas. Janis on sordi
taasavastamisest kirjutanud oma raamatus "Buried Treasures" (2007, lk. 118) ning
sorti levitanud oma 2011. aasta kataloogi kaudu. Sorti olen
taimevahetusega saatnud ka Dambrauskasele Leedus. Nemad ongi seni olnud
'Carneumi' sibulate aiainsad pakkujad maailmas ja nende ühe sibula müügihind on
olnud vastavalt 10 EUR ja 7 EUR. Mina pakun sorti ületootmise tõttu suure
soodushinnaga. Päike, kuid lepib ka poolvarjuga. Parasniiske muld.
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tutt-kobarhüatsint

0,40 €

Muscari comosum (syn. Leopoldia comosa), tutt-kobarhüatsint. Leopoldia perekonda
või liigirühma kuuluv liik on teistest kobarhüatsintidest oluliselt erineva välimusega.
25 cm pikkusel varval on juunikuus õied pikas ja hõredas õisikus. Ilmetud
helepruunid kuni pruunikasrohekad või hallikad viljalised õied asuvad lühikestel
õieraagudel. Tõusvatel pikkadel erevioletsetel õieraagudel asetsevad ülemised
viljatud erevioletsed õied moodustavad ilusa tipmise tuti, olles õisiku ehteks.
Sibulakestad on roosad.Taimed olen üles kasvatanud oma aias seemnetest, mis on
korjatud Hollandist Peter Nijsseni puukoolist pärinevatelt teadmata leiukohaga
taimedelt. Seemnest kasvatatud taimed on viirusvabad. Võib-olla on ka
nende õitsemiseks vajalik soojanõudlus veidi väiksem. Päike. Parasniiske muld.
Külma ei karda, kuid õitsemiseks vajab sooja kasvukohta, muidu õisi ei teki.

lõhnav kobarhüatsint

1,00 €

Muscari neglectum (syn. M. leucostomum), lõhnav kobarhüatsint. 20 cm kõrguse
varva tipus puhkeb mais kuni 4 cm pikkune tihe kobarõisik väga tumesinistest kuni
violetjasmustadest valgetipulistest lõhnavatest munajatest või kupjatest õitest.
Pakun taimi kahest erinevast looduslikust kasvukohast: 1) Turkmeeniast Kopetdagi
mäestikust Arvazist (korjanud Janis Rukšansi 1979. aastal) ning 2) Iraanist Bakhtiari
maakonnast Karuni orust (SLIZE 143). Saadetavad sibulad on leiukohaga etiketitud.
Päike. Parasniiske muld.

pärsia mesilauk

6,00 €

Nectaroscordum tripedale (syn. Allium tripedale, spont. Armenia), pärsia mesilauk.
135-140 cm kõrgusel varval puhkevad juunis arvukad suured (2 cm pikkused) helesäravroosad õied. 5-6 cm läbimõõduga õisikud on varasemad, palju tihedamad ja
ilusamad kui sitsiilia mesilaugul. Tegemist on punase raamatu liigiga ehk maailmas
hävimisohus oleva liigiga. Pakun Armeenia päritoluga taimi. Päike. Parasniiske kuni
kuiv muld.
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longus linnupiim Bozdagist

3,00 €

Ornithogalum nutans from Bozdag (Turkey, Izmir province, Bozdag, 1800 m),
longus linnupiim Bozdagist. 30 cm kõrguse taime pikk ja tihe ruljas õisik mai
lõpus koosneb arvukatest suurtest 5 cm läbimõõduga veidi longus hõbevalgetest
õitest. 2-3 cm pikkused õielehed on seest hõbevalged, väljast hõberohelised ja kitsa
valge servaga. Pakutavad sibulad on korjatud Türgist Izmiri provintsist Bozdagi linna
(iidse nimega Tmolos) lähedalt Bozdagi mäelt 1800 m kõrguselt. See on parim
longus linnupiima variant, mida näinud olen. Ta on nagu hõbevalge õisikuga
hüatsint, ainult et võimsam. Sibul annab sigisibulatega võsundeid, mistõttu taimele
tuleb kindlasti jätta palju laiutamisruumi. Antud variant on tavalisest aeglasem
paljuneja ning suurte tütarsibulatega. Päike, aga lepib ka poolvarjuga. Parasniiske
muld.

käänd-linnupiim Moldovast

1,00 €

Ornithogalum refractum from Moldova (spont. Moldova, raionul Causeni, Chitcani),
käänd-linnupiim Moldovast. Liigi nimi tuleneb järsult allapoole käänduvatest
viljaraagudest. Kuni 10 cm kõrguse taime kännasõisik asub aprilli lõpus ja mai
algul maapinnast vaid mõne cm kõrgusel. Rohelise seljavöödiga laiad valged
õielehed on 1,5-2 cm pikkused. Kitsad valge keskjoonega renjad lehed ulatuvad
õisikust tunduvalt kõrgemale. Sügisel enne talve kasvatab taim uued pikad lehed,
millega talvitub. Sibulat ümbritsevad arvukad sigisibulad, mis jäävad
puhkeseisundisse vähemalt üheks aastaks (sarik-linnupiimal O. umbellatum
seevastu kasvatavad nad kohe ka lehed). Peenikestele tütarsibulatele vaatamata
teeb taime väga madal kasv ja väga varajane õitsemine ta minu silmis põnevaks.
Pakutavad taimed on Tallinna Botaanikaaia aednik Aino Paivel (tollal Aino Kartus)
korjanud 1964. aastal Moldaaviast, Tighina maakonnast, Causeni rajoonist Chitcani
(Kitskany) küla lähedalt. Päike. Parasniiske muld.

näärmekas jänesekapsas 'Purple Heart'

10,00 €

Oxalis adenophylla 'Purple Heart' (Janis Rukšans 2005), näärmekas jänesekapsas
'Purple Heart'. Ülimadal ja tihe 5-7 cm kõrgune lehestikumättake kattub mai lõpus ja
juuni esimeses pooles üleni suurte, 2,5 cm läbimõõduga pärani avatud erksate
roosakaslillade õitega. Kuid sort on huvitava lehestiku tõttu ilus ka õiteta. Iga lehe
keskel on lilla tähtjas “süda”, mis on tingitud lehekeste alaosa servakeste
värvumisest tumelillaks. See mugulatega lubjapõlgaja liik kasvab Tšiili ja Argentiina
mägedes (Andides). Lilla lehesüdamikuga sordi on välja valinud lätlane Janis
Rukšans oma seemikute seast ning teda esmakordselt sordinime all pakkunud 2005.
aastal. Päike. Parasniiske muld. Suve teisel poolel pärast lehtede kuivamist
eelistab kuiva puhkeaega, kuid meie kliimas niiskusõrn pole.
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kõverkael-kuutõverohi

4,00 €

Polygonatum curvistylum, kõverkael-kuutõverohi. Taim tärkab hilja, alles mai
lõpus. Aias 45 cm (looduses kuni 30 cm) kõrgusel püstisel varrel ripuvad juuni algul
ja esimesel poolel vähem kui 1 cm pikkused väikesed ruljad kahvatulillad õied, mis
asuvad õisikus ühe- või kahekaupa. Ühest männasest võib lähtuda ka mitu õiepaari.
Arvukad kitsad (lineaalsed) lehed asuvad varrel 3-6-kaupa männastena. Nime on
taim saanus kõverdunud emakakaelte järgi. See tunnus näib olevat küllalt
juhuslikku laadi ning ei tundu üldse oluline olevat, sest "Flora of China" ei maini
antud liigi puhul emakakaela kuju ei määramistunnusena ega isegi mitte taime
kirjelduses. Kontrollisin tunnust ka ise ning sügavale õie sisse peitunud väga lühike
emakakael oli minu taimedel sirge. Õitsemise algul on varred ja lehed lilla
varjundiga. Marjad on punased. Liik pärineb Hiinast Sichuani provintsi lääneja Yunnani provintsi loodeosa metsadest ja mägiaasadelt 2700-3900 m
kõrguselt. Pakutavad taimed on tellitud ﬁrmast Avon Bulbs 2008. aastal. Poolvari.
Parasniiske muld.

harilik puškiinia 'Sky Vision'

5,00 €

Puschkinia scilloides 'Sky Vision' (Eugenijus Dambrauskas 2012), harilik puškiinia
'Sky Vision'. Aprilli teisel poolel ja/või mai algul õitseva tugeva taime helesinised
õied on tavavormist palju tumedamad. Tugeva taime õisikus olen kokku
lugenud kuni 17 õit. Leedu aretaja Eugenijus Dambrauskas valis selle huvitava
taime välja 1986. aastal oma aias mitme tuhande seemiku seast. Nime andis ta
sordile alles 2012. aastal. Leedu siniseim sort on veidi hilisem kui Eesti siniseim sort
'Tiia'. Päike, aga talub hästi ka poolvarju. Parasniiske muld.

kahelehine silla ‘Alba’

0,25 €

Scilla bifolia ‘Alba’ (since 1590), kahelehine silla ‘Alba’. Umbes 1590. aastast
pärinev vana aedkloon on puhasvalgete õitega. Vaid 10 cm kõrgune taim õitseb
rikkalikult vahemikus aprilli keskpaigast mai alguseni. Taime püramiidjas õisik on
kaunis juba enne puhkemist tihedalt pakitud õienuppude tõttu. Päike või poolvari.
Parasniiske muld.
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kahelehise silla krimmi teisend RS 156/83

2,00 €

Scilla bifolia var. taurica RS 156/83 (coll. by Janis Ruksans in 1983 on way to Ai-Petri
yaila), kahelehise silla krimmi teisend RS 156/83. Aprillis õitsev suurekasvuline
(kõrgus 15-20 cm) ja elujõuline teisend Krimmist on suurte sügavsiniste
(tumesiniste) õite ja õisikutega. Sibul on roosaka kestaga. Pakutava variandi sibulad
korjas lätlane Janis Rukšans 1983. aastal teel Ai-Petri mäele. Janise kogemus näitab,
et paljud loodusest kogutud kahelehise silla kloonid ei edene aiatingimustes, kuid
Krimmist korjatud sibulad osutusid headeks aiataimedeks. Päike või poolvari.
Parasniiske muld.

pudenev silla

2,00 €

Scilla decidua (coll. near izmir in Turkey), pudenev silla. Enamik botaanilisi
andmebaase arvab pudeneva silla vaid kahelehise silla sünonüümiks. Siin käsitlen
teda pisiliigina, mis kuulub kahelehise silla liigikompleksi. Pudenev silla on väga
väike (pakutavate taimede kõrgus on vaid 10 cm, aga looduses on leitud ka üle 20
cm kõrgusi taimi) kuid rikkalikult ja vara õitsev (aprilli esimeses pooles). Nime on liik
saanud sellest, et pärast õitsemist (lillakas)siniste tähtjate 1,5 cm läbimõõduga õite
õielehed pudenevad. Seemned on hallikaskollased. Pakutavad taimed on korjanud
tšehh Eduard Hanslik Türgi loodusest Izmiri lähedalt. Seda Anatoolia endeemset liiki
on seni ainsana maailmas müügiks pakkunud lätlane Janis Rukšans (2010). Päike või
poolvari. Parasniiske muld.

Tubergeni silla

1,00 €

Scilla mischtschenkoana (syn. S. tubergeniana), Tubergeni silla. Sibul võib anda
mitu 10 cm kõrgust varba. Varrel puhkeb aprillis üllatavalt vara 2-4 kahvatusinist
kuni peaaegu valget laikellukjat õit. 1-1,5 cm pikkuste valkjate õielehtede seljal on
sinine soon. Liik kasvab Kaukaasias Zangezuri mäestikus ning Iraanis. Tubergeni
silla on meil aias vastupidav. Tubergeni silla sort 'Zwanenburg' (C. J. H. Hoog 1945)
on välja valitud Zwanenburgi puukoolis. Nii õied kui ka kesktriip on tumedamad
sinised kui klooni 'Tubergeniana' puhul. Ka õisi on 4-6 'Tubergeniana' 3-4 asemel.
Sort õitseb liigist kuni 10 päeva hiljem ning ka tema lehed on kitsamad kui
'Tubergenianal'. Sort on meil levinum kui liik ning enamasti on nad puukoolides
segamini läinud. Seetõttu on ka sordi 'Zwanenburg' kirjeldus sageli vastuoluline. Ka
mina ei riski määratleda, kas siin pakutavad eri allikatest saadud partiide kaupa
veidi varieeruvad taimed kuuluvad 'Zwanenburgi' või 'Tubergeniana' klooni alla.
Päike kuni poolvari, parasniiske muld.
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harilik silla 'Penza'

0,50 €

Scilla siberica subsp. siberica 'Penza' (Janis Rukšans 1998; clone coll. in Penza
district, European Russia, collector Platon Otstavnov), harilik silla 'Penza'. Venemaalt
Penza oblastist korjatud sibulate seast välja valitud klooni sügavsinised õied aprillis
on mustjate (rohekassiniste) tolmukapeadega. Sibul annab tavaliselt mitu
õisikuvart. Poolvari. Parasniiske muld.

silla 'Sibrose'

1,00 €

Scilla 'Sibrose' (Scilla siberica x Scilla rosenii), silla 'Sibrose'. Aias lähestikku
kasvades võivad harilik silla ja suureõieline silla omavahel mõnikord hübriide ((Scilla
siberica x Scilla rosenii) anda. Minu aias on olemas nii viljatuid kui viljakaid
hübriide. Taimede kõrgus on 20 cm ja nad õitsevad aprillis ja/või mai algul.
Hübriidtaime õielehed ei käändu või käänduvad vaid veidi küljele, kuid mitte tagasi.
Taimed näivad õitseajalt olevat vanematest veidi hilisemad. Päike kuni vari.
Parasniiske muld.

rait-kolmiklill

12,00 €

Trillium kurabayashii, rait-kolmiklill. 45 cm kõrgusel varrel mais puhkev raotu õis on
püstiste 6-10 cm pikkuste ja 2-3,5 cm laiuste tumepunaste või -purpursete
kroonlehtedega. Hele- ja tumerohelisekirjud (lisandub ka lillat) lehed. Liik kasvab
Põhja-California ja Oregoni niisketes lehtmetsades. Aianduses on liik tihti liikvel vale
nime Trillium sessile 'Rubrum’ all. Vari ja poolvari, parasniiske muld.
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häbelik tulp 'Mountains Pride'

10,00 €

Tulipa clusiana 'Mountains Pride' (Esfand 81-87, spont. Iran), häbelik tulp 'Mountains
Pride'. 30 cm kõrgune mai keskel ja mai teisel poolel õitsev Iraanist korjatud taime
teravate tippudega valge õis on roosa varjundiga ning lilla põhjalaiguga. Seljalt on
õielehed purpurroosad (punased) valge servaga. Mustjaspurpursed
tolmukaniididvalge tipuga, tolmukapead lillad, emakasuudmed peaaegu
valged. Lehed on kitsad ja hallikad. Nime on liik saanud veidi „häbelikest” õitest,
kes ei taha laialt avaneda ega oma sisemust näidata. Erinevalt häbeliku tulbi
kaubanduses pakutavast variandist edeneb see sort aias normaalselt. Ei moodusta
suuri sibulaid. Päike. Parasniiske muld.

häbelik tulp 'Taco'

1,00 €

Tulipa clusiana 'Taco' (T. clusiana x T. batalinii; IVT, W. van Lierop & Zn. B.V. 1998),
häbelik tulp 'Taco'. 20-25 cm kõrgune mai keskel ja teisel poolel õitsev taim.
Suletult on punane õis kollase servaga, avatult kollane tumedama põhja ja mustade
tolmukatega. Sibul on tumepruuni väga jäiga kestaga. Ehkki 1998. aastal Hollandis
registreeritud sort arvatakse enamasti häbeliku tulbi alla, pole ta tõenäoliselt puhas
liik, vaid häbeliku tulbi hübriid kas Batalini tulbiga (T. batalinii) või Janis Rukšansi
arvates mägitulbi kollaseõielise teisendiga (T. montana var. chrysantha). Päike.
Parasniiske muld.

karabahhi tulp

5,00 €

Tulipa karabachensis, karabahhi tulp. 40 cm kõrgusel varrel aprillis-mais puhkev 4-6
cm kõrgune kellukjas helekollane õis on ilma põhjalaiguta. Tolmukaniidid ja -pead
on samuti kollased. 3-4 lamedat püstist lehte on lühikesed ja laiad. Liik kasvab
Armeenia, Aserbaidžaani, Mägi-Karabahhi ja Iraani mägedes. Pakutavad taimed on
lätlane Arnis Seisumsi korjanud 1989. a. Armeeniast Zangezuri mäestikust Hustupi
mäelt. Päike. Parasniiske muld.
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mägitulp 'Honky Tonk'

1,00 €

Tulipa montana 'Honky Tonk' (syn. T. clusiana 'Honky Tonk'; IVT, W. van Lierop &
Sons 1998), mägitulp 'Honky Tonk'. Madal 20-25 cm kõrgune tulp on mai teisel
poolel helekollaste õitega, mis on seljalt nõrga roosa varjundiga. Veidi kontrasti
lisavad kahvatule õiele pikad purpursed tolmukapead ja väike tumekollasem
põhjalaik. Hallikasrohelised lehed on lainelise servaga. Sibul on jäiga pruuni kestaga.
Mõnikord arvatakse see mägitulbi sort ka häbeliku tulbi (Tulipa clusiana) või Batalini
tulbi alla kuuluvaks. Sort on saanud Briti Kuningliku Aiandusseltsi (RHS)
auhinna Award of Garden Merit. Päike. Parasniiske muld.

hilistulp Kashka Suust

2,00 €

Tulipa tarda from Kashka Suu (Kirghizstan), hilistulp Kashka Suust. 15-20 cm
kõrgusel taimel võib maikuus ühest sibulast tekkida 5-7 õit. Valged õied on väga
suure kollase südamikuga. Sibul on pruunikasoranži jäiga kestaga. Pakutavad
sibulad on korjatud Kirgiisiast Kashka Suu'st. Seda Põhja-Tian Shani endeemset liiki
kasutatakse aianduses sageli, aga looduses esineb teda väga harva. Taim on minu
aias vegetatiivselt kiiresti paljunenud. Päike. Parasniiske muld.

turkestani tulp 'Nuratau'

3,00 €

Tulipa turkestanica 'Nuratau' (Janis Rukšans 2010; ARJA 96-04; Timurlan Gate,
Nuratau mnt., Uzbekistan, syn. Tulipa turkestanica 'Dshizak': Arnis Seisums, Janis
Rukšans 1999, ARJA 96-04, collected on rocks near Dshizak, Nuratau mnt.
range), turkestani tulp 'Nuratau'. Aprilli lõpus ja mai algu õitsev 30-40 cm kõrgune
taim kannab ühel varrel tavaliselt 3-5 väikest kollase südamega valget õit. Aga olen
aias näinud ühel varrel ka 7 õit. Tolmukapead on tumedad (mustjad). Sibulad on
jäiga tume-punakaspruuni kestaga. Pakutavad sibulad korjasid Arnis Seisums ja
Janis Rukšans (ekspeditsiooni lühend ARJA 96) 25.-26. aprillil 1996 KeskUsbekistanist Nuratau mägedest Samarkandist kirdesse jääva Jizzaxi [loe: džizzahh]
(Dzhizaki) linna lähedalt Jilanuti mäekuru ehk Tamerlani Väravate (Tamerlan's Gate,
Timur's Gate) juurest. Janis Rukšans on aastatel 1999-2000, 2002-2006, 2011-2012
pakkunud sorti 'Dshizaki' nime all, aastatel 2010 ja alates 2013. aastast aga
'Nuratau' nime all. Tegemist on sama sordiga, millel on 2 nime. Janis Rukšansi sõnul
pole tegu klooni ega sordiga, vaid nimi Nuratau tähistab vaid taime korjekohta. Liike
turkestani tulp (T. turkestanica) ja paarisõieline tulp (T. biﬂoriformis) on
raske eristada, sest mõlema varieeruvus on Nurataus suur. Janisel on Nurataust
korjatud 2 näidist, millest ühe määras Arnis Seisums korjamisel paarisõieliseks
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tulbiks, teise aga turkestani tulbiks. Paarisõielisel tulbil on sibula väliskest seestpoolt
karvane kogu pikkuse ulatuses, turkestani tulbil aga vaid tipust. Ehkki minu taimed
välimuselt üksteisest ei eristu, leidub nende seas nii ühe kui teise karvasustüübiga
sibulaid. Võib-olla peaks sibulad edaspidi ükshaaval üle vaatama ja karvasustüübi
alusel kahte jakku (liiki) eraldama. Turkestani tulbi sibulad ei vaja iga-aastast
väljakaevamist. Päike. Parasniiske muld.

pojeng 'Ballerina'

25,00 €

Paeonia 'Ballerina' (Saunders, 1941; P.lactiﬂora x P.wittmanniana), pojeng
'Ballerina'. Hübriidsordi aretas 1941. aastal A.P. Saunders USA-s ristates Wittmanni
pojengi valgeõielise pojengiga: P. wittmanniana x P. lactiﬂora 'Lady Alexandra
Duﬀ'. Samade liikide ristamisest on saadud ka omapärane ja kuulus sort 'Mai Fleuri',
mis on liikvel Eesti kollektsionääride seas ja mida enamasti pakutakse eksitava nime
'Fan Tan' all. 'Ballerina' õievärvust kirjeldatakse Ameerika Pojengiseltsi registris
kahte moodi: 1)rohekaskollane, 2) valge roheka ja kollase varjundiga. Keskmise
suurusega (läbimõõt 14 cm) ja keskmise tihedusega tolmukatega täidisõis. Minu
aias pole õis kuigi tihe olnud ning nõrgemad taimed on olnud
isegi pooltäidisõielised. Õis jätab keraja mulje. Varajane. Puhmik keskmise
kõrgusega (80 cm). Juurikas on hele. Taim jaguneb istikuteks küllalt halvasti
(jagamisel saab vähe istikuid). Päike. Parasniiske muld.

pojeng 'Carina'

12,00 €

Paeonia 'Carina' (Saunders 1944), pojeng 'Carina'. See hübriidpojeng on saadud
valgeõielise pojengi ristamisest hõlmise pojengiga (P. lactiﬂora x P. peregrina). Väga
erepunane (vananedes muutub roosakaspunaseks), suur (läbimõõt 17 cm), kollase
tolmukakimbuga pooltäidis- kuni lihtõis on tavaliselt 1–3 rea kroonlehtedega. Väga
varajane kuni varajane. Puhmik keskmise kõrgusega (90 cm). Seisab ilma toeta.

sibullilled.ee

lk 60

Sulev Savisaare püsilillekataloog 2018

pojeng 'Chalice Pink'

25,00 €

Paeonia 'Chalice Pink' (Krekler- Saunders), pojeng 'Chalice Pink'. Ohio
pojengikasvataja William H. Krekler ostis New Yorgi aretajalt Arthur Percy
Saundersilt (1869 – 1953) katsetamiseks palju pojengiseemikuid ja ristis parimad
neist hiljem sordinimedega. Nii ka selle lihtõielise roosa hübriidi. Roosa keskmise
suurusega (läbimõõt 14 cm) lihtõis on ilusa kollase tolmukakimbuga südames.
Emakasuudmed on heleroosad, tolmukaniidid valged, tolmukapead kollased.
Varajane. Puhmik keskmise kõrgusega (95 cm). Lehed läigivad. Pean teda
oma pojengikollektsiooni kauneima lehestikuga sordiks. Omapärane on ka juurte
lilla lõikepind. Seda sorti pole ma varem kataloogi kaudu müügiks pakkunud, aga
olen teda veidi levitanud kataloogiväliselt. Sort on minevikus Nõukogude Liitu
sattunud (saadeti 1961. aastal USA-st istikuna Moskva Peabotaanikaaiale)
ja kollektsionääride poolt vaid Venemaal veidi levitatud, mujal maailmas teda
müügiks ei pakuta. Ameerika Pojengiseltsi registris on sort registreeritud. Päike.
Parasniiske muld.

pojeng 'Chocolate Soldier’

20,00 €

Paeonia 'Chocolate Soldier’ (Auten 1939), pojeng 'Chocolate Soldier’. Hübriid on
saadud varajase pojengi (P. oﬃcinalis) ja valgeõielise pojengi (P. lactiﬂora)
ristamisest. Kroonlehed on mustjaspunased või mustjaspruunid (šokolaadivärvi). Ka
südames olev suur staminoodidest poolkera on sama värvi, kuid osa staminoode on
kontrastsete kollaste tippude ja servadega. Tugevad õied on poolkeraja õietüübiga
ja peaaegu ilma kollaseta südamepoolkeras, nõrgad jaapani (anemoon-) õietüübiga
ja rohkema kollase kribuga südames. Omapärane mustjas, enamasti kirju südamega
sort. Emakasuue on mustjaspunane. Õis keskmise suurusega (läbimõõt 15 cm).
Varajane. Kasv madal (70–75 cm), kuid taim kipub lamanduma.

pojeng 'Coralie'

15,00 €

Paeonia 'Coralie' (Saunders 1940). See hübriidpojeng on saadud hõlmise pojengi (P.
peregrina) ristamisest valgeõielise pojengiga (P. lactiﬂora). Väga erk tumeroosa
(korallroosa), keskmise suurusega (läbimõõt 14–15 cm) lihtõis ilusa kollase
tolmukakimbuga õie südames. Emakasuudmed on roosakasvalged, tolmukaniidid ja
-pead kollased. Sellist hõõguvroosat õievärvi pojengidel enne hübriidpojengide
aretust ei tuntud. Aias paistab kaugele silma. Varajane. Puhmik keskmise kõrgusega
(90 cm).

sibullilled.ee

lk 61

Sulev Savisaare püsilillekataloog 2018

pojeng 'Ellen Cowley'

15,00 €

Paeonia 'Ellen Cowley' (Saunders 1940), pojeng 'Ellen Cowley'. See hübriidpojeng on
saadud valgeõielise pojengi (P. lactiﬂora) ristamisest hõlmise pojengiga (P.
peregrina). Omapärase värvusega, erepunane oranžikasroosa varjundiga, hiljem
roosaks pleekuv, keskmise suurusega (läbimõõt 14 cm), südamikus kena kollase
tolmukakimbuga pooltäidisõis, harvem lihtõis. Minu aias on kroonleheringe enamasti
3–5. Emakasuudmed punased. Tolmukaniidid ja -pead kollased. Varajane. Puhmik
keskmise kõrgusega (90–95 cm). Moskva pojenginäituse üldvõitja aastatel
1975–1977 ja võitja pooltäidisõieliste hübriidide rühmas 1986–1989.

pojeng 'Helen Matthews'

12,00 €

Paeonia 'Helen Matthews' (Saunders-Krekler 1953), pojeng 'Helen Matthews'. Selle
hübriidpojengi valis ja nimetas Krekler Saundersilt ostetud seemikute seast.
Erepunane, hiljem roosakaspunane, suur kuni väga suur (Ø 17-18 cm), kollase
tolmukakimbuga, kausjas, laiade kroonlehtedega õis. Registri järgi pooltäidisõieline,
kuid minu aias on ta alati olnud lihtõieline, enamasti 3 rea kroonlehtedega.
Kroonlehtede välisküljel on valge vööt. Emakasuudmed on punased, tolmukaniidid
kreemid (kahvatukollased), tolmukapead kollased (mõnel lilla kesktriibuga).
Varajane. Puhmik keskmise kõrgusega (90 cm). Taim on võsundiline.

pojeng 'Henry Bockstoce'

25,00 €

Paeonia 'Henry Bockstoce' (Bockstoce 1955), pojeng 'Henry Bockstoce'. See
hübriidpojeng on saadud varajase pojengi ristamisest valgeõielise pojengiga (P.
oﬃcinalis x P. lactiﬂora). Erkpunane, suur (läbimõõt 16 cm), tihe, tolmukateta, roostüüpi täidisõis. Varajane. Puhmik kõrge (100 cm). Moskva pojenginäituse üldvõitja
1987, 1988, 1990 ja 1992, sama näituse võitja 1989. aastal täidisõieliste hübriidide
rühmas.
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valgeõieline pojeng 'Bessie'

20,00 €

Paeonia lactiﬂora 'Bessie’ (Krekler 1958), valgeõieline pojeng 'Bessie'. Roosa kuni
heleroosa, pleekuva servaga, suur (läbimõõt 17 cm), keskmise tihedusega kuni tihe,
tolmukateta, lame, roos-tüüpi korrapärane täidisõis. Südamenupu ümber võib
mõnikord esineda kreeme staminoode. Keskvarajane. Rikkalik õitsemine! Puhmik
kõrge (100 cm).

valgeõieline pojeng 'Florence Macbeth'

15,00 €

Paeonia lactiﬂora 'Florence Macbeth' (Sass 1924), valgeõieline pojeng 'Florence
Macbeth'. Kahvaturoosa, suur (Ø 16 cm), keskmise tihedusega kuni tihe,
tolmukateta, lame, roos-tüüpi laiade petaloididega täidisõis. Register annab
õievärviks kahvatu (pärlmutter-) roosa. Mõnel aastal võivad kroonlehed puhkemisel
olla nahkjad ja rohekad. Mõnel petaloidil võib olla lillasid emakasuudmemärke. Väga
hiline. Puhmik madal (80 cm).

valgeõieline pojeng 'Joseph Christie’

20,00 €

Paeonia lactiﬂora 'Joseph Christie’ (Roseﬁeld 1939), valgeõieline pojeng 'Joseph
Christie’. Valge, keskmise suurusega (Ø 15 cm), tihe, tolmukateta, lamedapoolne,
roos-tüüpi, laiade petaloididega korrapärane täidisõis. Lausa kõik õied näivad olevat
head. Mõnes õies võib petaloidi tipuservades punase niidina esineda nõrku
emakasuudmemärgikesi. Väga hiline. Puhmik madal (80 cm). Saanud auhinna
Honorable Mention at Des Moines.
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valgeõieline pojeng 'Leonie'

10,00 €

Paeonia lactiﬂora 'Leonie' ('Mme Calot') (Barr; Miellez), valgeõieline pojeng
'Leonie'. Sordi aretajate osas pole üksmeelt. Aretajaks peetakse Barri, aga seda au
omistatakse ka Miellezile. Heleroosa, õitsemise kestel valgeks või peaaegu valgeks
pleekuv, keskmise suuruse (Ø 15 cm) ja tihedusega, tolmukateta, poolkera tüüpi
täidisõis. Kui õitsemise lõpuks kroonlehed end allapoole (vastu vart) keeravad,
hakkab õis juba roos-tüüpi meenutama. Mõnikord harva võib petaloididel esineda
lillasid emakasuudmemärke, kuid need ei häiri. Sort jätab mulle õitsemise ajal
rõõmsa üldmulje. Varajane. 'Leonie' on minu aias valgeõielistest pojengidest (P.
lactiﬂora) sordi 'Vesennii' järel varajasuselt 2. kohal. Puhmik keskmise kõrgusega
(85 cm), mõnel aastal ka madalam.

valgeõieline pojeng 'Pink Lemonade'

15,00 €

Paeonia lactiﬂora 'Pink Lemonade' ( Klehm 1951), valgeõieline pojeng 'Pink
Lemonade'. Aretaja arvates selle sordi (tõlkes 'Roosa Limonaad’) pastelsetes
virsikuvärvides õite vaatamine kuumal päeval justkui kustutaks janu. See
esindussort on Ameerika 1976. aasta pojengiregistri kaanepildiks. Heleroosade
kroonlehtede keskel on tihe kollane kõrge kera kuni poolkera, mille petaloidide tipud
muutuvad roosaks, mis annab kollase-roosa-kirju tulemuse. Teist taolist huvitavat
pastelsete toonide kombinatsiooni pole. Igal aastal naudin tema värvide mänge ja
huvitavat õiekuju. Suurt (läbimõõt 16 cm), tolmukateta täidisõit on liigitatud nii
poolkera tüübi kui ka jaapani õietüübi (anemoonõieliste) alla, kuid kindlasti tuleks
eelistada esimest varianti. Hiline kuni väga hiline. Puhmik kõrge (100 cm). Ameerika
Pojengiseltsi näituse võitja poolkeraõieliste sortide rühmas 1990. aastal.

valgeõieline pojeng 'Ruth Clay'

15,00 €

Paeonia lactiﬂora 'Ruth Clay' (Kelsey 1935), valgeõieline pojeng 'Ruth Clay'. Väga
meeldiv ja eriline sügav-tumepunane, keskmise suurusega (läbimõõt 14 cm), hõre
kuni keskmise tihedusega, tolmukateta, kõrge ehitusega poolkera tüüpi täidisõis.
Hiline. Puhmik keskmise kõrgusega (90-95 cm).
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Paeonia lactiﬂora seedling 19c-15

6,00 €

Paeonia lactiﬂora seedling 19c-15, valgeõielise pojengi seemik 19c-15. Sordi 'Akron'
isekülvist tekkinud seemiku avastasin aias 2004. aastal. Punane väike lihtõis on
kollase tolmukakimbuga õie südames. Emakad ja emakasuudmed on punased. Väga
varajane. Puhmik on madal. Taim on peenejuureline ja peenevarreline ning teistest
pojengidest madalam, jättes kleenukese, õblukese mulje, kuid väga varajase
õitseaja ja punase lihtõie tõttu mulle siiski meeldib. Lactiﬂora rühma lihtõielisi sorte
aretatakse suhteliselt harva. Päike. Parasniiske muld.

valgeõielise pojengi seemik MP16-26A-AA

8,00 €

Paeonia lactiﬂora seedling MP16-26A-AA, valgeõielise pojengi seemik MP16-26A-AA.
2006. aastal külvasin sordi 'Velma Atkinson' seemneid, millest kasvasid väga
erineva õietüübiga ilusad taimed. Üks neist oli punane täidisõieline, teine jaapani
õietüübiga ning 2 valitud taime roosad lihtõielised. Seega võivad ühel emal olla
väga erinevad lapsed. Siin pakun teile ühte sellest nelikust. Roosa keskmise
suurusega (Ø 14 cm) lihtõis on kollase tolmukakimbuga. Tolmukapead ja
tolmukaniidid on kollased. Emakad on noores õies rohelised, kuid vanemas õies
muutuvad tumepunasteks. Emakasuudmed on püsivalt punased. Tavaliselt kannab
üks vars 3 õit, mis pikendab õitseaega oluliselt. Varajane. Puhmik keskmise
kõrgusega (90 cm). Päike. Parasniiske muld.

valgeõielise pojengi seemik MP16-26A-AC

8,00 €

Paeonia lactiﬂora seedling MP16-26A-AC, valgeõielise pojengi seemik MP16-26A-AC.
2006. aastal külvasin sordi 'Velma Atkinson' seemneid, millest kasvasid väga
erineva õietüübiga ilusad taimed. Üks neist oli punane täidisõieline, teine jaapani
õietüübiga ning 2 valitud taime roosad lihtõielised. Seega võivad ühel emal olla
väga erinevad lapsed. Siin pakun teile ühte sellest nelikust. Roosa keskmise
suurusega (Ø 14 cm) lihtõis on kollase tolmukakimbuga. Tolmukapead ja
tolmukaniidid on kollased. Rohelised emakad on punaste emakasuudmetega.
Tavaliselt tekib varrel vaid üks õis. Õis ei avane laialt vaid jääb veidi lehterjaks nagu
on näha ka pildil. Keskhiline. Puhmik keskmise kõrgusega (90 cm). Päike.
Parasniiske muld.
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valgeõieline pojeng 'Toivo Kurmet'

15,00 €

Paeonia lactiﬂora 'Toivo Kurmet' (Sulev Savisaar 2011), valgeõieline pojeng 'Toivo
Kurmet'. Sordi valisin välja 'Akroni' 2002. aasta seemnekülvist saadud seemikutest
2011. aastal. Rootsi pojengi (P. bergiana) 'Miku' järel (mida pakkusin 2016. aasta
kataloogis enda seemiku nime all veel ilma sordinimeta, nimetasin alles oktoobris
2016) on see teine Eesti sort, mida pakun. Jaapani õietüübiga sort. Kroonlehed
punased, südamepoolkera staminoodid (kõlutolmukad) punased kontrastse kollase
servaga. Õis keskmise suurusega (läbimõõt 14 cm). Õitseaeg on aastati varieerunud
varajasest kuni hiliseni, seetõttu loen teda esialgu tinglikult keskmise õitseajaga
sordiks. Varrel olevate kõrvalõite tõttu õitseb kaua. Puhmik keskmise kõrgusega (85
cm). Kaugelt vaadates paistab sort üle aia silma oma särava kontrastse
õievärvusega. Lähedalt vaadates tundub ta tagasihoidlikum.

valgeõieline pojeng 'Velma Atkinson'

15,00 €

Paeonia lactiﬂora 'Velma Atkinson' (Wild 1964), valgeõieline pojeng 'Velma
Atkinson'. Jaapani tüüpi või anemoonõielise suure (läbimõõt 16 cm) õie lillad
kroonlehed ümbritsevad kollastest staminoodidest koosnevat tihedat madalat
südamepoolkera, mis mängleb huvitavates kollastes ja lillades värvivarjundites,
kuna osa kreeme staminoode kasvatab endale lillad tipukesed. Kollased
staminoodid on lilla servaga. Varajane. Puhmik keskmise kõrgusega (85 cm).

pojeng 'Laura Magnuson'

20,00 €

Paeonia 'Laura Magnuson' (Saunders 1941), pojeng 'Laura Magnuson'. See
hübriidpojeng on saadud hõlmise pojengi ristamisest valgeõielise pojengiga (P.
peregrina x P. lactiﬂora). Puhkedes puhas erk-roosakaspunane, hiljem erk
puhasroosa kuni heleroosa (lõheroosa, korallroosa), suur (läbimõõt 17 cm), tasjas,
laiade kroonlehtedega, korrapärane lihtõis (või pooltäidisõis, kuni 4 rida kroonlehti)
on ilusa kollase tolmukakimbuga südames. Varajane kuni keskmise õitseajaga.
Puhmik keskmise kõrgusega (90 cm).
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pojeng 'Prairie Moon'

25,00 €

Paeonia 'Prairie Moon' (Fay 1959), pojeng 'Prairie Moon'. See hübriidpojeng on
saadud sortide 'Laura Magnuson’ ja 'Archangel’ ristamisest. Valge kollaka
varjundiga, suur (läbimõõt 16 cm) pooltäidisõis 3-5 rea kroonlehtede ja kollase
tolmukakimbuga südames. Õis ei avane laialt, vaid on enamasti karikjas. Erinevatel
aastatel avaldub kollane varjund õies erineval määral, olles enamasti siiski küllalt
nõrk. Emakasuudmed on valged kuni helekollased, tolmukaniidid helekollased,
tolmukapead tumekollased, meeketas valge. Keskmine õitseaeg. Puhmik keskmise
kõrgusega (85 cm). Päike. Parasniiske muld.

pojeng 'Red Grace'

20,00 €

Paeonia 'Red Grace' (Glasscock-Klehm 1980), pojeng 'Red Grace'. See teadmata
vanematega hübriidpojeng Glasscocki tehtud liikidevahelisest ristamisest õitses
esmakordselt 1955. aastal, kuid registreeriti alles veerand sajandit hiljem Klehmi
poolt. Punane, suur (läbimõõt 16 cm), tihe, tolmukateta, kera-tüüpi korrapärane
täidisõis. Suudab peaaegu igal aastal raskusteta moodustada tõeliselt ümmarguse
kera (mitte poolkera). Sellele aitab kaasa kroonlehtede tagasikäändumine vastu
vart. Omapärane õiekuju! Taolise kerakujulise õietüübiga on minu aia pojengidest
vaid 'Angelo Cobb Freeborn’, 'Howard R. Watkins’ ja 'Peach Rose’. Varajane. Puhmik
keskmise kõrgusega (90 cm) ja tugeva varrega. Moskva pojenginäituse üldvõitja
1991. aastal ning võitja täidisõieliste hübriidide rühmas aastatel 1987 (koos sordiga
'Carol') ning 1988 (koos sordiga 'Red Charm'). Šedööver (meistriteos)!

pojeng 'Red Red Rose'

20,00 €

Paeonia 'Red Red Rose' (Saunders 1942), pojeng 'Red Red Rose'. See hübriidpojeng
on saadud valgeõielise pojengi (P. lactiﬂora) sordi 'Adolphe Rousseau’ ristamisest
hõlmise pojengiga (P. peregrina). Tulipunane (erepunane, tumedapoolne
sügavpunane), suur (läbimõõt 17 cm) pooltäidisõis on kollase tolmukakimbuga õie
südames. Enamasti annab taim minu aias siiski vaid 1–3 rea kroonlehtedega lihtõisi.
Õied ei avane pärani ning on läikivate, justkui lakitud kroonlehtedega.
Emakasuudmed ja tolmukaniidid on punased või roosad, tolmukapead kollased,
meeketas roosa. Varajane. Puhmik kõrge (100 cm). Moskva pojenginäituse võitja
pooltäidisõieliste hübriidpojengide rühmas aastal 1989 (koos sordiga 'Ellen
Cowley’).
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ahtalehine pojeng Donetski oblastist

20,00 €

Paeonia tenuifolia from Donetsk oblast (spont. Ukraine, Donetska oblast, collector
Yuri Gluh 1988), ahtalehine pojeng Donetski oblastist. Taimed sain 1988. aastal
Ukrainas Donetski oblastis Makejevka linnas elavalt Juri Gluhhilt. 40 cm kõrgusel
varrel on 6-8 cm läbimõõduga erepunane õis. Tolmukaniidid ja tolmukapead on
kollased. Ahtalehine pojeng puhkeb õide juba mai keskel, jagades koos
stepipojengiga (P. hybrida) teist kohta Wittmanni pojengi (P. wittmanniana) järel. Ka
anomaalne pojeng (P. anomala) ja rootsi pojeng (P. bergiana) õitsevad peaaegu
samal ajal. Need 5 pojengi on minu kollektsiooni kõige varajasemad õitsejad
pojengidest. Kitsaste tillilaadsete lehehõlmade tõttu kannab liik soome keeles nime
tillipioni ja rootsi keeles dillpion. Nöörjad juured on väga suurte munajate
juurepaksenditega. Seemned on piklikud (ruljad). Ahtalehine pojeng on soomlaste
eriline armastusobjekt, olles nende üks otsitumaid taimi.

pojeng 'Walter Mains'

25,00 €

Paeonia 'Walter Mains' (Mains 1957), pojeng 'Walter Mains'. See hübriidpojeng on
saadud varajase pojengi (P. oﬃcinalis) ristamisest valgeõielise pojengiga (P.
lactiﬂora). Tumepunane, keskmise suurusega (läbimõõt 15 cm) jaapani tüüpi õis.
Tumepunased kõlutolmukad (staminoodid) on kollase servaga. Staminoodid on
pahupidi: erkpunane külg allpool, tuhm lilla külg aga pealpool. Varajane. Puhmik
keskmise kõrgusega (85 cm). Ameerika Pojengiseltsi kuldmedali võitja aastal 1974
ning sama seltsi näituse võitja 1988. aastal jaapani hübriidide rühmas. Moskva
pojenginäituse võitja 1987 – 1989. aastal jaapani hübriidide rühmas.

Ainult koha peal pakutavad püsililled
amuuri adoonis, seemikute segu

7,00 €

Adonis amurensis seedlings mix, amuuri adoonis seemikute segu. Tulikaliste
(Ranunculaceae) sugukonda kuuluva 10–20 cm kõrguse taime suhteliselt suured,
kuni 5 cm läbimõõduga kollased õied puhkevad ülivara – juba märtsis-aprillis
üheaegselt lumikellukestega, varasemad vormid lausa lumelaikude keskel. Amuuri
adoonis on varakevadel koos ušaki krookuse sordiga 'Uschak Orange' esimene
kollane lill aias. Tihe lehestikupadjand kuivab erinevalt teistest adooniseliikidest
juunis või juulis. Pikaealine ning väga külmakindel Kaug-Ida taim. Annab aias
rikkalikku isekülvi, mistõttu viimastel aastatel olen viljad enne seemnete varisemist
eemaldanud, et nad kogu aeda õitsevate seemikutega ei täidaks. Enne
teadaolevatest looduslikest leiukohtadest pärinevate taimede saamist kasvatasin
mingit niru amuuri adoonise aedvormi, mis pigem kiratses kui kasvas, ei tahtnud
õitseda ja ka seemet ei andnud. Minu poolt loodusest saadud taimed on täis tohutut
elujõudu ja vohamist. Olen selle liigi taimi saanud umbes 30 aastat tagasi
erinevatest looduslikest leiukohtadest Sahhalini saarelt ja Primorje kraist, kokku 4
eri kohast. Pakungi neist tekkinud aedseemikute erineva välimusega segu. Kasvab
aias parasniiskel mullal päikese käes isegi paremini kui lehtpuude varjus või
poolvarjus. Erinevalt lubjalembesest kevadadoonisest (mis õitseb kuu aega hiljem,
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alles mais) eelistab amuuri adoonis happelist mulda.

siberi adoonis

15,00 €

Adonis sibirica, siberi adoonis. 55 cm kõrgune Siberist ja Mongooliast pärinev liik on
adoonistest kõige kõrgem ja kõige kauem õitsev. Kollased õied maikuust juuni
lõpuni. Erinevalt teistest adooniseliikidest ei kannata siberi adoonise
taimed paljundamisel liiga väikesteks istikuteks lõhkumist -- kõik nad hukkusid
pärast jagamist, alles jäid vaid mõõduka suurusega ja suuremad tükid. Kas see
reegel kehtib kogu liigi kohta või on vaid minu taimede (saadud loodusest Irkutski
oblastist Tuluni linna lähedalt) iseärasus, seda ei oska öelda. Annab aias ka isekülvi.
Päike ja poolvari, kuiv kuni parasniiske muld. Lubjalembene.

kevadadoonis

10,00 €

Adonis vernalis, kevadadoonis. Kesk- ja Lõuna-Euroopast pärinev pikaealine
stepitaim, perekonna kauneim liik läikivate kuldkollaste, ainult päikese käes
täielikult avanevate 8 cm läbimõõduga õitega mais. Õitseajal madal, hiljem puhmiku
kõrgus 35 cm. Õitseb amuuri adoonisest (Adonis amurensis) kuu aega hiljem. Lehed
on kitsa hõlmaga nagu tillil ja püsivad rohelistena hilissügiseni. Täispäike,
kuivapoolne muld, lubjalembene.
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jaapani kurekell 'Hiigelõis'

2,00 €

Aquilegia ﬂabellata var. pumila 'Hiigelõis' (named by Arnold Hannust 1994; spont.
mountains Sakhalin, Tomari, collector Yuri Uspenski 1984), jaapani kurekell
'Hiigelõis'. Vaid kuni 25 cm kõrgune taim kannab siniseid õisi, mis taime
kääbuskasvuga võrreldes tunduvad ebaloomulikult suured, lausa hiiglaslikud.
Tomaris elav Juri Uspenski, kellega tegin taimevahetust, kaevas 1984. aastal minu
jaoks Sahhalini mägedest välja 6 kurekella taime ning saatis need mulle postiga.
Seega on tegemist tollele paikkonnale tüüpiliste looduslike taimedega. Nende
taimede arvuka seemnepaljunduse, mis andis emataimedega identse välimusega
taimed, nimetas Arnold Hannust 1994. aastal, kui ta oma Haide puukooliga
alustas, sordiks nimega 'Hiigelõis' ning levitas tollal sorti laialdaselt. Liik Aquilegia
ﬂabellata kannab nime lehvikjas kurekell, kuid tema madal teisend (var. pumila) -jaapani kurekell. Poolvari. Parasniiske muld.

ripsjalehine hanerohi

2,00 €

Arabis blepharophylla, ripsjalehine hanerohi. 20 cm kõrgune mägitaim Californiast.
Lillad õied aprillis ja mai algul. Päike. Parasniiske muld.
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krimmi parukliilia

4,00 €

Asphodeline taurica, krimmi parukliilia. Kõrgus 60 cm. Õitseb mais ja juunis
tihedates püstistes õisikutes asuvate valgete õitega. Parukliilia nimi tuleneb tihedalt
paiknevatest arvukatest kilejatest valkjatest õie kandelehtedest, mis meenutavad
veidi karvast parukat. Õied puhkevad kandelehtede vahelt hajusalt. Annab isekülvi.
Ka pikkade kitsaste lehtede kodarikud on kaunid ja haljad kevadest hilissügiseni.
Taimed olen saanud 1989. aastal Ukrainast ja nad tunnevad end meie kliimas
suurepäraselt. Muud katsetatud parukliilia liigid pole minu aias püsima
jäänud. Täispäike ja kuiv muld, millele võib lisada ka liiva. Ei taha liiga rammusat
mulda.

Frikarti aster 'Mönch'

3,00 €

Aster frikartii 'Mönch' (Frikart c 1918), Frikarti aster 'Mönch'. 70 cm kõrgustel vartel
asetsevad augustist novembrini kohevates kännastes suured (läbimõõt 6-7 cm)
violettsinised korvõisikud. Õitseb 4 kuud! See aedhübriid on saadud Euroopas
kasvava amellastri ja Himaalajas kasvava Thomsoni astri ristamisest (Aster amellus
× Aster thomsonii). Hübriidid aretanud Šveitsi aednik Frikart andis neile 1918. aasta
paiku Alpide mäetippude järgi sordinimed: 'Eiger', 'Jungfrau' ja 'Mönch'. 1924. aastal
nimetas ta lisaks sordi 'Wunder of Stäfa'. Tänapäeval on enamik maailma puukoole
sordid 'Mönch' ja 'Wunder of Stäfa' segi ajanud ning tihti võivad 'Mönch' nime all
müüdavad taimed tegelikult olla hoopis 'Wunder of Stäfa'. Päike. Parasniiske muld.
Soojas kasvukohas on on kordades õierikkam kui jahedas kohas.

laiguline kuldking Zavitinskist

30,00 €

Cypripedium guttatum from Zavitinsk (spont. Amur. obl., Zavitinsk, collector
Vladimir Grintsov 1988), laiguline kuldking Zavitinskist. 20 cm kõrgune mai lõpus ja
juuni algul õitsev väikeste kingakujuliste õitega külmakindel avamaaorhidee. Väike
valge õis on lillade laikudega. Pakutavad taimed olen saanud Amuuri oblastist
Zavitinski linna lähedalt loodusest. Zavitinski taimed on erksamate lillade laikudega
kui varasematel aastatel Primorje kraist Olgast pakutud taimedel. Poolvari.
Parasniiske happeline kuni neutraalne muld.
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balti sõrmkäpp

8,00 €

Dactylorhiza baltica, balti sõrmkäpp. Ehkki ma pole neid taimi kunagi oma aeda
istutanud, on nad ometi sinna tekkinud ja iga aastaga on neid peenardel aina
rohkem. Nende kõrgus varieerub 25–65 cm vahel. Roosakaslillad õied on juunis
tihedas tipmises õisikus. Tumerohelised lehed on tumedalaigulised, kuid kirjusus on
eri taimedel erinev. Nad on tekkinud nii varjulistesse kui ka päikeselistesse
kohtadesse. Parasniiske muld. Looduses peetakse teda niiskuslembeseks taimeks.

pardnelk

4,00 €

Dianthus courtoisii (D. barbatus × D. superbus), pardnelk. Pardnelk hübriidliigina
(aasnelk x habenelk) on erinevalt lühiealisest habenelgist suhteliselt pikaealine.
25-35 cm kõrgune lopsakas taim õitseb juunis roosakaspunaste õitega, mille
kroonlehetipud on narmalised. Päike. Parasniiske kuni kuiv muld.

valge moosesepõõsas

3,00 €

Dictamnus albus, valge moosesepõõsas. 100 cm. Suured lillakaspunased õied
juunis-juulis. Kogu taim lõhnab tugevasti, eritades eeterlikke õlisid sedavõrd, et
tuulevaikse päikeselise ilmaga võib need süüdata. Eestikeelne nimi viitabki Moosese
nähtud põlevale põõsale (piiblis 2Ms 3:2). Päike. Kuiv muld. Lubjalembene.
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kirju püvilill

1,00 €

Fritillaria meleagris, kirju püvilill. Istikukotis on vähemalt 10 sibulat, seega on
ühe sibula hind alla 10 sendi. Kuni 50 cm kõrgusel varrel ripub maikuus tumelillakaspunane tugeva meleruudulise mustriga õis. Selekteerin oma aias isekülvist
tekkinud kirju püvilille erinevaid täidisõielisi variante. Siin pakun selektsioonist üle
jäänud lihtõielisi seemikuid. See ei välista varianti, et ka nende pärilikkuses võib olla
kalduvus lisaõielehtede tekkimiseks. Pakutavate seemikute seas on ka selliseid,
mis õitsemise ajal on normaalse kõrgusega, kuid mille varred pikenevad pärast
õitsemist kolmveerandmeetristeks vibalikeks. Päike ja poolvari. Jahe ja niiske muld,
kuid vähenõudliku taimena talub ka kuivust.

kirju püvilill 'Alba’

1,00 €

Fritillaria meleagris 'Alba’, kirju püvilill 'Alba’. Istikukotis on vähemalt 4 sibulat, mis
teeb ühe sibula hinnaks 25 senti. Kui tüüpilisel kirjul püvilillel ripub 20-50 cm
kõrguse varre tipus maikuus laikellukjas tume-lillakaspunane tugeva maleruudulise
mustriga õis, siis sel sordil on õis valge. Kasvab ühtmoodi hästi nii päikese käes kui
ka kerges varjus. Jahe ja niiske muld, kuid vähenõudliku taimena talub ka kuivust.

hosta 'Liberty'

6,00 €

Hosta 'Liberty' (Machen 2000), hosta 'Liberty'. Sordi 'Sagae' koekultuuris tekkinud
pungamutant. Suur lehestikumätas. Tumeroheline leht on ümbritsetud kollase laia
servaga, mis aja jooksul muutub kreemiks. 100 cm kõrgusel õisikuvarrel on juulisaugustis kahvatulillad õied. Poolvari ja vari. Parasniiske muld.
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euroopa võrdviljak

3,00 €

Isopyrum thalictroides (Anemonella thalictroides), euroopa võrdviljak. Pisiülasele
(Anemonella) väga sarnane ja lähedane perekond. Püsikutest tulikaliste 25 cm
kõrgused ülalt harunevad lehistunud varred kannavad aprillis-mais ülemistest
lehekaenaldest väljuvatel pikkadel raagudel paiknevaid pisikesi (Ø 2 cm) tähtjaid
õisi. Kroonlehtede ülesannet täidavad valged tupplehed, mida on õies 5-6. Pisikesed
kahelikolmetised lehed meenutavad ängelheina omi. Kesk- ja atlantilise Euroopa,
Vahemeremaade, Balkani ja Türgi taimed kasvavad metsades ja metsalagendikel.
Suve lõpuks selle pinnakattetaime lehed kuivavad. Poolvari. Parasniiske muld.

aed-lõosilm

1,00 €

Myosotis alpestris (M. rupicola), aed-lõosilm. Vene ajal asus Jõgeva alevikus
imekaunis rikkaliku püsilillesortimendiga legendaarne Riita ja Jaan Sarve iluaed,
kuhu voorisid pidevalt lillehuvilised külastajad (samas kõrval asusid ka Aleksander
Adojaani liigirikas sibullilleaed ja Rudolf Tamme kuulus iluaed). 1975. aasta
külaskäigu ajal sain Riitalt Myosotis rupicola nime all selle kääbuskasvulise (10 cm)
ja õierikka lõosilma variandi, mis jääbki madalaks õitsemise lõpuni. Õitseb mai lõpus
ja juunis. Taim on lühiealine (ületalvik) kuid uueneb juba 40 aastat isekülvist ilma
oma omadusi muutmata. Päike, parasniiske muld.

hall käpp

12,00 €

Orchis militaris, hall käpp. Nagu balti sõrmkäppa (Dactylorhiza baltica), nii pole ma
ka halli käppa kunagi oma aeda istutanud, kuid ometi on nad peenardesse
iseenesest tekkinud ja koguni veel mitmesse kohta. Siiski on teda aias tunduvalt
vähem kui balti sõrmkäppa. Lisaks on peenardele tekkinud ka kuradi-sõrmkäpp
(Dactylorhiza maculata) ja veel üks raskesti määratav sõrmkäpa variant, kuid
viimased kaks vaid ühes kohas. Varematel aastakümnetel kasvas küll
koduümbruses mõningaid käpalisi, kuid pole neid seal enam ammu märganud. Hall
käpp on III kategooria kaitsealune taim. Nime on ta saanud õite väliskülje veidi
hallika värvuse järgi. Pigem on need siiski hallikasroosad, siseküljelt aga lillad.
Õitseb mai teises pooles ja juuni algul. Kõrgus 25 cm. Lehed on laiad, tömbitipulised
ja puhasrohelised. Hall käpp eelistab kasvada lubjarikastel ja niisketel niitudel ja
puisniitudel.
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aedﬂoks 'Alice'

3,00 €

Phlox paniculata 'Alice' (Merike Mäemets 2015), aedﬂoks 'Alice'. Merike
Mäemets korjas ilusamate ﬂokside juhutolmlemise seemet sügisel 2011 ning
külvas selle 2011/12 a. talvel. Neist kasvanud seemikutest valis ta välja 3 sorti,
millest üks sai 2015. aastal nimeks 'Alice'. Merikese andmeil on 'Alice' puhmik kuni
110 cm kõrgune, õisik varajane, sügavpunane. Minu päikeselises ja kuivapoolses
aias on puhmik madalam kui Merikese veidi varjulises ja niiskemas aias. Päike.
Parasniiske muld.

aedﬂoks 'Benedicta Amalie'

3,00 €

Phlox paniculata 'Benedicta Amalie' (Merike Mäemets 2014), aedﬂoks 'Benedicta
Amalie'. Teadmata sordi seemnete külvist välja valitud seemikule andis Merike
Mäemets nime 2014. aastal. Puhmiku kõrgus umbes 85 cm, keskmine õitseaeg.
Tume-vanaroosa õie läbimõõt on 4 cm. Päike. Parasniiske muld.

aedﬂoks 'Helmi Puur'

4,00 €

Phlox paniculata 'Helmi Puur' (Rudolf Tamm 1960), aedﬂoks 'Helmi Puur'. Rudolf
Tamme Jõgeval aretatud ﬂoksisort on väga suurte roosakaspunaste õitega. Rudolf
Tamm (1898-1987) tegeles ornitoloogiliste- ja fenoloogiliste vaatlustega, aretas
köögivilja- ja lillesorte. Sort on nimetatud kuulsa baleriini Helmi Puuri (sündinud
1933; aastast 1968 Helmi Kiik, sest abiellus kirjanik Heino Kiigega) auks. Sordi
nimetamisaasta oli 1960, mil Helmi puur isiklikult Rudolf Tamme aeda külastas.
Eestis olen näinud 6 erineva välimusega varianti, mida omanikud 'Helmi Puuriks'
peavad, kuid kahjuks on nende õiged algtaimed aastakümnete jooksul juba
seemikutega asendunud nii et õiget sorti on Eestist juba raske leida. Pakun
sordiehtsaid taimi. Päike. Parasniiske muld.
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aedﬂoks 'Juliane Elisabet'

3,00 €

Phlox paniculata 'Juliane Elisabet' (Merike Mäemets' 2013), aedﬂoks 'Juliane
Elisabet'. 110 cm kõrguse puhmikuga ja 3,5 cm läbimõõduga roosade õitega
varajane sort. Seeme korjatud 2010, sort nimetatud 2013. Lehed on kevadel
tärgates muude Merikese sortidega võrreldes suhteliselt rohelised. Eesti suurima
ﬂoksikollektsiooni omaniku Marika Vartla poolt Mädapea Mõisa Floksiaias läbi viidud
katses kõigi näitusel olnud ﬂoksisortidega selgus, et kõige kauem sesis neist
lõikeõitest vaasis värskena 'Juliana Elisabet', õitsedes 2 nädalat. Vaasis õitsemise
kestuselt ületas ta kõiki muid sorte mäekõrguselt. Sort pälvis ka Venemaa tuntud
ﬂoksispetsialisti Svetlana Voronina tähelepanu ja ta peab seda väga
perspektiivseks. Päike. Parasniiske muld.

aedﬂoks 'Kartuliõis'

3,00 €

Phlox paniculata 'Kartuliõis' (Merike Mäemets 2015), aedﬂoks 'Kartuliõis'. 2011.
aastal korjatud ja 2011/12 talvel külvatud seemnetest saadud seemikutest valis
Merike Mäemets välja kuni 140 cm kõrguse varaõitseva taime, mille roosakasvalge
õis on punase südamega. Nime andis ta sordile 2015. aastal. Minu päikeselises ja
kuivapoolses aias on taimede kõrgus palju väiksem kui Merikese veidi varjulises
aias. Päike. Parasniiske muld.

aedﬂoks 'Prince of Orange'

2,00 €

Phlox paniculata 'Prince of Orange' (Albert Schöllhammer 1950; syn. 'Orange',
'Orange Perfection'), aedﬂoks 'Prince of Orange'. Puhmiku kõrgus 70 cm. Hiline
augustis õitsev sort oranžika varjundiga punaste õitega. Särav õievärvus. Aretatud
Saksamaal Albert Schöllhammeri (1875-1960) poolt. Inglise Kuninglik Aiandusselts
on sordile omistanud kõrgeima auhinna: RHS Award of Garden Merit. Päike.
Parasniiske muld.
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aedﬂoks 'Terts'

3,00 €

Phlox paniculata 'Terts' (Merike Mäemets 2014), aedﬂoks 'Terts'. 2011.
aastal juhutolmlemise seemnete külvist välja valitud seemikule andis Merike
Mäemets nime 2014. aastal. Aretaja andmeil on hilised tumepurpursed õied
läbimõõduga 3,5 cm. Kitsas püstine puhmik on kuni 135 cm kõrgune. Minu aias on
sort tumelillade õitega, mille tippilu aeg on juulis, kuid õisi võib leida ka veel
oktoobris. Kevadel on tärganud lehed huvitava mustja värvusega. Minu aias on
puhmik madalam kui Merikese aias. Päike. Parasniiske muld.

hambuliselehine priimula (kerapriimula)

1,00 €

Primula denticulata, hambuliselehine priimula (kerapriimula). Pakun
lillakaspunaseid, punaseid ja sinisele lähase värvusega seemikuid. 30 cm. Poolvari.
Parasniiske muld.

täidisõieline käoking-tulikas

5,00 €

Ranunculus aconitifolius 'Flore Pleno', täidisõieline käoking-tulikas. Looduslikult
Kesk-Euroopas kasvava liigi 40-50 cm kõrgustel harunevatel vartel on mai lõpusjuunis 2 cm läbimõõduga valged õied. Pakutav sort on tihedate poolkerajate
täidisõitega. Päike ja poolvari, parasniiske kuni märg tavaline aiamuld.
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kevadmagun

3,00 €

Sanguinaria canadensis, kevadmagun. Kanada ja USA idaosa hõredates
mägimetsades kasvava "mooni" kuni 25 cm kõrgune vars kannab mais üksikut 4-6
cm läbimõõduga puhasvalget 8 kroonlehega õit. See veripunase piimmahlaga
vereurmarohu sugulane kasvab aias nõrgalt happelisel niiskel huumusmullal
poolvarjus või varjus, taludes niiskemal mullal ka täispäikest.

suure kolmiklille hiigelteisend (valge)

6,00 €

Trillium chloropetalum var. giganteum white, suure kolmiklille hiigelteisend (valge).
40 cm kõrguse taime raotud 5-10 cm pikkused õied maist kuni juuni alguseni on
valged. Kroonlehed on süstjad (kitsamad kui valkjal kolmiklillel). Sigimikud on
purpursed, tolmukapead avanevad sissepoole. Laimunajad lehed on kirjud. Liik
kasvab USA lääneosas Californias. Poolvari ja vari. Suur kolmiklill kasvab looduses
neutraalsel kuni aluselisel parasniiskel mullal.

püstise kolmiklille valge teisendi hübriidid

4,00 €

Trillium erectum var. album hybrids, püstise kolmiklille valge teisendi hübriidid.
Teisendile on iseloomulik mustjaspunase sigimikuga valge õis. 30 cm kõrgune
Põhja-Ameerika idaosa metsade taim õitseb mai lõpus-juuni algul. Kuni 5 cm pikkusi
kroonlehti on 3. Umbes 5 cm pikkused õieraod kaarduvad allapoole -- seetõttu
vaatavad ka laialt avatud õied poolalla-poolküljele. Taimed on üles kasvatatud
liikide Trillium simile (suitsumägede kolmiklill) ja Trillium sulcatum (paatjas
kolmiklill) seemikutest. Mõlema eelmainitud liigi taimed on tugevakasvulised ja
jõulised ning nende õielehed on laiad, hea katvusega. Püstise kolmiklille valge
teisend on ristandite puhul olnud õietolmu andjaks. Nende hübriidide seast olen
välja valinud valgeõielise püstise kolmiklille välimusele lähedasi taimi, mis kõrguse
poolest oluliselt ei erine püstisest kolmiklillest, kuid mille puhasvalged õied on palju
püstisemad ning õielehed väga laiad (hea katvusega). Poolvari. Viljakas, happeline
kuni neutraalne jahe ja niiske savikas huumusmuld.
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rait-kolmiklille hübriidid

12,00 €

Trillium kurabayashii hybrids, rait-kolmiklille hübriidid. 1998. aastal tõin Göteborgi
botaanikaaiast kaasa mitu hübriidset rait-kolmiklille ning hiljem on neid ka minu aias
arvukalt juurde tekkinud. Isekülvist on tekkinud varieeruva välimusega hübriidne
järglaskond. Näib, et eelkõige on ristumine toimunud kõrval kasvava raotu
kolmiklille (T. sessile) pruunikaspunase vormiga. Nii õitsevadki mul maikuus raitkolmiklillele lähedase välimusega taimed, mille õievärv varieerub helepruunist
pruunikaslilla ja tumepunaseni ning mis määraja järgi enam liigipuhaste tunnustega
pole. Ka lehestikud varieeruvad hübriididel heledast tumedani ning on erineva
laigustusega, olles enamasti palju kirjumad ja värvikamad kui puhtal liigil. Hübriidid
on liigist madalamad. Poolvari. Parasniiske muld.

koostatavad põõsastoed pikkusega 75 cm ja
100 cm.

1,00 €

koostatavad põõsastoed pikkusega 75 cm ja 100 cm.
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