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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. 20 cm kõrgust taime ehib juunis poolkerajas kuni
kerajas ligi 10 cm läbimõõduga paljuõieline õisik. 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. Kirjanduse
andmeil kasvab Aleksei lauk looduses Kesk-Aasias Turkestani aheliku keskosa ning
Zarafšoni 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 1) Tadžikistani lääneosast Varzobi
ahelikust (kuulub Hisori ahelikku) Sugdi vilajetist Pandžakenti rajoonist Chinori linna
lähedalt kogujakoodiga RK 81-39 või 2) Tadžikistanist Zarafšoni ahelikust Antarasara orust ja kurust (2009. aastast on lätlane Janis Rukšans neid müügiks pakkunud
enda antud sordinimega 'Astara Soru') või 3) minu aias tekkinud seemikutest.
'Astara Soru' taimed on madalad, väiksema ja hõredama õisikuga, RK81-39 taimed
kõrgemad, suurema ja tihedama õisikuga. Päike. Kuiv kuni parasniiske muld.
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kõrge lauk ’Goliath’

3,00 €

Allium altissimum 'Goliath' (Antoine Hoog; registrant Hoog & Dix Export 2004),
kõrge lauk ’Goliath’. Ladinakeelne liigiepiteet altissimum tähendab „kõrgeim“.
Kreemikat sibulat katab valge kest. Kuni 160 cm kõrgusel varval puhkeb juunis 8 cm
läbimõõduga tihe kerajas violetne õisik. Lehed on puhasrohelised ning sarnaste
liikidega võrreldes kauem püsivad, mis on õitseajal eriti tähtis. Looduslikult kasvab
kõrge lauk Kesk-Aasias, Afganistanis ja Iraanis. Ühe kõige kõrgemakasvulisema
laugu sort on nimetatud Hollandis Antoine Hoogi poolt, kuid täpne nimetamisaasta
pole teada. Tagantjärgi registreeriti ta Hollandis 2004. aastal. On avaldatud
arvamust, et sordi algmaterjal on tõenäoliselt saadetud Göteborgi Botaanikaaiale
Alma-Ata Botaanikaaiast 1965. aastal, hiljem aga Rootsist Hollandisse sattunud.
Ehtne liik on kultuuris tundmatu, sest selle nime all pakuvad puukoolid ja
botaanikaaiad valesid liike. Nii väidab Saksamaal Leibnizis asuva uurimisinstituudi
lauguteadlane Fritsch, et kõik sealses instituudis seemnetena Euroopa erinevatest
botaanikaaedadest saadud ja üles kasvatatud A. altissimum taimed osutusid
varreka laugu (A. stipitatum) siledalehisteks vormideks. Minu sibulad pärinevad
Leedu sibullillekoguja ja –aretaja Leonid Bondarenko käest. Päike, kuiv kuni
parasniiske 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.

paislauk

2,00 €

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.
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Bolanderi laugu imeline teisend

5,00 €

Allium bolanderi var. mirabile (Klamath Ranges, Trinity county, California, 4750’),
Bolanderi laugu imeline teisend. Uudsuse tõttu puudub liigil seni veel ametlik
eestikeelne nimi. 15 cm kõrgusel varrel asub pikkade õieraagudega kohev
poolkerajas purpurne (harva valge) õisik. Õielehed on terava tipuga. Tüüpteisendi
(var. bolanderi) õielehed on süstjas-munajad, imelisel teisendil aga palju kitsamad -kitsassüstjad. Erinevused on ka sibulakesta ehituses. Õitseb meil juuni teisel poolel
ja/või juuli algul. Sibul asendub igal aastal uuega nagu see toimub ka tulbil. Sibulast
tekib 2-3 väga kitsast ruljat lehte. Sibulad on väga väikesed, kuni hernetera
suurused, valged, piklikud või munajad. Õitseb väiksemast kui herneterasuurusest
sibulast. Pakutavad taimed pärinevad Klamathi mäestikust Californiast, Trinity
maakonnast, kus nad kasvavad männimetsa lagendikel kruusasel savimullal. Päike.
Kuiv kuni parasniiske muld.

kelluklauk

2,00 €

Allium campanulatum 00-18 (Peavine Ridge, Northern Sierra Nevada, El Dorado Co.,
California, 1700 m), kelluklauk. 15 cm kõrgune varb kannab juunikuus lillasid kuni
helelillasid tähtjaid õisi hõredapoolses kerajas õisikus. Eemalt vaadates tunduvad
õied tuhmivõitu, kuid lähedalt õite sisse vaadates on nad väga kenad. Õitseb väga
väikesest sibulast. Liik kasvab looduslikult USA-s California, Nevada ja Oregoni
osariigis mäenõlvadel 600-2600 m kõrgusel. Siin pakutavad taimed pärinevad
Californiast El Dorado maakonnast Sierra Nevada mäestiku põhjaosast, täpsemalt
Peavine mäestikust 1700 m kõrguselt. Päike. Liivalisandiga muld.

kassiuse lauk

3,00 €

Allium cassium subsp. hirtellum (Cilician Gate, Turkey), kassiuse lauk. Liik kasvab
looduslikult Türgis ja Liibanonis. 30-40 cm pikkusel varrel puhkevad juuni algul
poolkerajad valged pikaraolised õisikud. Liik kasvab looduslikult Türgis ja Liibanonis.
Tšehh Eduard Hanslik korjas taimed Türgist Kiliikia Värava juurest. Kiliikia Värav
(Gülek Boğazı) on mäekuru Tauruse mägedes, olles tähtsaim ühendustee Kiliikia ja
Vahemere ning Anatoolia kiltmaa (Kapadookia) vahel. Kitsad lapikud püstised
hallikad kõrrelisi meenutavad lehed. Pakutav alamliik erineb tüüpalamliigist
karvaste lehetuppede poolest. Taime vastupidavus ja paljunemine on meie oludes
hea. Kaunis ja perspektiivne liik meie kliimas. Ainuke puudus minu silmis on see, et
sibul võiks vähem peenikesi tütarsibulaid anda. Päike. Kuiv kuni parasniiske muld.
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sügislillelehine lauk SASA 222

10,00 €

Allium colchicifolium SASA 222 (NE Turkey, Tunceli to Ovacik), sügislillelehine lauk
SASA 222. 40 cm kõrgusel varrel õitseb mai lõpus ja juuni esimesel poolel 6-7 cm
läbimõõduga lame poolkerajas õisik. Laiade õielehtedega valgete õite keskel on
kontrastne must sigimik. Minu taimede valgetel õitel on kerge kollakas varjund.
Taim on 2 pikliku sinihalli lehega. Liik kasvab Türgi idaosa, Iraagi põhjaosa ja Süüria
mäestike nõlvadel alpi- ja lähisalpivööndis. Pakutavad taimed kogujakoodiga SASA
222 on korjatud Türgi idaosast Tunceli provintsist Tuncelist Ovaciku linna suunas.
SASA tähistab 2003. aasta ekspeditsioonis osalejaid: Seisums (eesnimeks Arnis),
Stevens ja Archibald. Päike. Kuiv kuni parasniiske muld.

petliku laugu tüüpalamliik

2,00 €

Allium decipiens subsp. decipiens (from Stavropol BG), petliku laugu tüüpalamliik.
Juunis puhkevad 80 cm kõrgusel varval tihedas 8 cm läbimõõduga poolkerajas kuni
kerajas õisikus ühepikkustel õieraagudel asuvad tähtjad kahvatud roosakasvioletsed
õied. Lehes on kitsad (lineaalsed kuni süstjad). Petliku laugu tüüpalamliiki kuuluvad
stepitaimed, mis levivad Aasovi merest põhja poole jäävates steppides (Dnepri ja
Doni jõgikond) ja Stavropoli kõrgendikel (Kislovodsk, Nevinnomõssk jm.). Minu
taimed pärinevad Tallinna Botaanikaaiast, kes sai teadmata loodusliku leiukohaga
petliku laugu 1983. aastal Stavropoli Botaanikaaiast. Suure tõenäosusega ongi
Stavropoli Botaanikaaed need stepilaugud korjanud kohalikust Stavropoli
loodusest. Päike. Parasniiske muld.

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.
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Jegorova lauk

15,00 €

Allium egorovae, Jegorova lauk. Liik on meil nii uudne, et tal puudub veel
eestikeelne ametlik nimi. 6 cm kõrgusel varrel õitseb mai lõpus ja juunis 4 cm
läbimõõduga valge poolkerajas tihe õisik. Õielehed on laiad. Tolmukaniidid on
kahevärvilised: alaosa valge, ülaosa punane. Sibulast tekib 2-3 kitsast lehte. Kasvab
looduslikult Nahhitševani ja Iraani põhjaosa mägedes. Päike. Kuiv kuni parasniiske
muld. Vajab niiskuse vastu dreenitud mulda.

Fetissovi lauk RKSi 77-17

7,00 €

Allium fetisowii RKSi 77-17 (RSK 77-17; spont. S Kazakhstan, Zhambylskaya oblast,
Chu-Ili mts., mnt pass Kurday), Fetissovi lauk RKSi 77-17. 45-75 cm kõrgusel varrel
õitseb mai lõpus ja juunis 4-5 cm läbimõõduga tihe poolkerajas helelilla õisik. Liik
kasvab Kasahstanis, Kirgiisias, Tadzikistanis ja Loode-Hiinas Xinjiangi provintsis.
Pakutavad taimed on korjatud 1977. aastal lätlaste poolt Kasahstani kaguosast TšüjIle mäestikust Žambõli oblastist Kurday mäekurust. 2 kitsast pikka lehte.
Kogujakood RKSi 77 = Janis Rukšans, Aris Kruminš & Ludvig Sidrevics 1977. Päike.
Kuiv kuni parasniiske muld.

lauk 'Globus'

1,00 €

Allium 'Globus' (Joshtova, Vaclavik 1985), lauk 'Globus'. 45-50 cm kõrgune juuni
algul puhkev hübriidne ilulauk (karatau lauk x varrekas lauk; A. karataviense × A.
stipitatum) on 9-13 cm läbimõõduga kahvatu helelilla õisikukeraga.
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mahhatškala lauk

5,00 €

Allium grande (spont. Dagestan, Mahatshkala, collector Boris Vasilyev 1981),
mahhatškala lauk. 80-100 cm kõrgusel varrel puhkeb juuni esimesel poolel 9 cm
läbimõõduga tihe roosakasvalge keraõisik. Helerohelised lehed on 6 cm laiused ja
50 cm pikkused. See hävimisohus ("Punase raamatu") üliharuldane lauguliik kasvab
kogu maailmas vaid Dagestani pealinna Mahhatškala ümbruse hõredates tammevalgepöögimetsades ja põõsastikes huumusrikastel karbonaatmuldadel, kus linnaja külaelanikud teda innukalt rüüstavad. Siiski on liiki leitud ka teisel pool Dagestani
piiri Põhja- ja Kirde-Iraanis ning 2016. aastal esmakordselt ka Aserbaidžaanist. 1981.
aastal Mahhatškala lillekasvatajalt Boriss Vassiljevilt saadud kohalikke loodusliku
laugu sibulaid olen andnud ka Läti kuulsale lauguteadlasele Arnis Seisumsile, kes
oma määranguga on liigi ehtsust kinnitanud. Aias kasvab hästi nii päikese käes kui
ka varjus, eelistades poolvarju. Leida taolist tüüpi kõrgekasvuliste laukude seast
varjutaim on päris üllatav.

Heldreichi lauk

4,00 €

Allium heldreichii (from Mt. Olimbos in Greece), Heldreichi lauk. Juunis kannab 60
cm kõrgune varsroosadest kellukjatest õitest koosnevat väga tihedat püstist 4,5 cm
läbimõõduga poolkerajat õisikut. Lehed on ruljad ja õõnsad. Heldreichi lauk kasvab
Kreeka põhjaosa kaljustel mäenõlvadel 700-2000 m kõrgusel. Pakutavad
roosakaspunaste õitega taimed on korjatud Kreekast Olümpose mäelt.

Howelli laugu Clokey teisend

5,00 €

Allium howellii var. clokeyi NWNS 98-32 (Wagon Road Canyon, W Transverse
ranges, Ventura county, California, 1600 m), Howelli laugu Clokey teisend. Liik on
Eestis sedavõrd uus, et tal puudub veel ametlik eestikeelne nimi. 20-40 cm kõrgune
vars kannab juunis 30-100 tähtjast kuni kellukjast õiest koosnevat valget paljuõielist
tihedat püstist poolkerajat õisikut. Sibulad on ümarkoonilised, tumelilla kõva
kestaga ning jagunevad harva, seetõttu peaks eelistama seemnetega paljundamist.
Sibulast tekib vaid 1 torujas leht. Pakutav Clokey teisend erineb tüüpteisendist (var.
howellii) kõrgema kasvu ja suurema õierikkuse poolest. Pakutavad taimed
pärinevad Lõuna-California mägedest Ventura maakonnast 1600 m kõrguselt, kus
kasvavad savimullal. Päike. Kuiv kuni parasniiske muld.
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peenejuureline lauk

8,00 €

Allium hymenorrhizum (spont. S Kazakhstan, Aksu-Zhabagly nature reserve, KshiKaindy, 1900, coll. Moscow BG 1946), peenejuureline lauk. Sibulad kinnituvad
kimbuna risoomile. Aias üle 100 cm kõrgune peenike jäik vars kannab juulis väikest,
kuni 3,5 cm läbimõõduga tihedat püstist kerajat purpurroosat õisikut. Kitsad
lamedad sinkja varjundiga lehed on sügiseni ilusad ja värsked. Maailma aianduses
praktiliselt tundmatu liik sobib lehtede poolest ka lehtilutaimeks. Peenejuureline
lauk kasvab Altai, Kasahstani, Kirgiisia, Tadžikistani, Afganistani, Iraani, Mongoolia ja
Loode-Hiina Xinjiangi provintsi niisketel niitudel. Aias on taimed väga vastupidavad.
Sain taimed Tallinna Botaanikaaialt, kes sai selle huvitava liigi 1961. aastal
Moskvast. Moskva taimed omakorda on korjatud 1946. aastal nii sibulate kui
seemnetena Lõuna-Kasahstanis asuvast Aksu-Jabagly (Aksu-Zhabagly)
looduskaitsealalt Kshi-Kaindy’st 1900 m kõrguselt. Raske on panna hinda taimele,
mida maailmas müügiks ei pakuta. Väärt oleks ta kordades enamat.

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
erinevust tüüpalamliigist, siis 2017. aastast pakub Janis teda uuesti sordina, seekord
juba nime all 'Henrik'. Päike. Parasniiske kuni kuiv muld.
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kazerouni lauk

10,00 €

Allium kazerounii (from Zardekuh in C Part of Zagros mts., Iran), kazerouni lauk.
Taim on sedavõrd uudne, et ametlik eestikeelne nimi tal veel puudub. Nime on liik
saanud Kazerouni linna järgi Iraanis Farsi provintsis. 55 cm kõrgune vars kannab
mai lõpus ja juunis 8 cm läbimõõduga keskmise tihedusega lillat keraõisikut.
Sibulast tekib 2-4 pikka, kitsast, renjat rohelist poolläikivat lehte. Liik kasvab vaid
Iraani lõunaosas Farsi provintsis ja selle ümbruses rohkem kui 2000 m kõrgusel.
Välimuselt on tal mõningane sarnasus jazdi lauguga (A. jesdianum), ehkki on tollest
palju madalam. Pakutavad taimed pärinevad Iraanist Zagrose mäestiku keskosast
Zardkuhi mäelt, mis on Zagroze kõrgeim. 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 lähedalt. Päike ja poolvari. Kuiv kuni parasniiske
muld.

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.
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tüll-lauk

2,00 €

Allium microdictyon (spont. Russia, Kemerovo distr., near Leninsk-Kuznetsk), tülllauk. Kemerovo oblastist Leninsk-Kuznetski lähedalt korjatud taimede kuni 70 cm
kõrgune vars kannab juunis kollakasvalgeid keraõisikuid. Siberi niisketes metsades
ja lähisalpiniitudel kasvav ning poolvarju ja niiskust armastav liik erineb oma
lähisugulasest võidulaugust (A. victorialis) kitsamate ja tavaliselt paaris lehtede,
enamasti violetjate lehetuppede ja kollakate õite poolest. Jõuline, vastupidav ja
hästi paljunev aiataim. Piklikud sibulad on pikikiuliste kestadega kaetud. Söödav.

lauk 'Miku'

4,00 €

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.

viltune lauk

3,00 €

Allium obliquum (spont. Siberia, W Sajan mnts.), viltune lauk. Siberist Sajaani
mäestiku lääneosast korjatud 130 cm kõrgune jäigavarreline lauk on väga tiheda ja
hilja (juulis) õitseva rohekaskollase õisikukeraga (läbimõõt kuni 6 cm). Kitsad
sinakasrohelised lehed püsivad kaua. Kasvab hästi ka raskel savimaal. Sobib ka
lõikeks. Siberis kasutatakse teda küüslaugu aseainena. Kõrge ja kollane.
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mäestiklauk 'Agalik's Giant’

2,50 €

Allium oreophilum 'Agalik's Giant’ (Janis Rukšans 1995, RKSi 77-, spont. Agalyk
valley, Samarqand viloyati, Uzbekistan, Seravschan mnt. range), mäestiklauk
'Agalik's Giant’. Suure tiheda ja erksavärvilise purpurse 5 cm läbimõõduga poolkeravõi keraõisikuga 20 kuni 40 cm kõrgune varajane sort (puhkeb juuni 1. poolel) on
kõrgekasvulisem kui Hollandi aedades levinud variant ning sobib ka lõikeks.
Meeldiva lõhnaga tihedakoelise laikellukja õie läbimõõt on 1,5-2 cm. Taimed on
korjatud 1977. aastal Usbekistanist Samarkandi lähedalt Zarafšoni mäestikus
asuvast Agalõki orust Läti ekspeditsiooni poolt koosseisus Janis Rukšans, Aris
Kruminš ja Ludvig Sidrevics. Päike. Parasniiske kuni kuiv muld.

mäestiklauk 'Kugart'

5,00 €

Allium oreophilum 'Kugart' (Janis Rukšans, Arnis Seisums 1999; ARJA 97-19; spont.
Kyrgyzstan, Fergana mnt. range, near Kugart, at 2800 m), mäestiklauk 'Kugart'.
Sordile aluse pannud taimed korjasid lätlased Arnis Seisums ja Janis Rukšans 1997.
aastal Kirgiisiast, Fargona (Fergana) ahelikust, Kugarti lähedalt 2800 meetri
kõrguselt. Tumeroosad kuni lillad jäikade laiade õielehtedega õied on mai lõpus ja
juunis koondunud 4-5 cm läbimõõduga poolkerajasse õisikusse. 2 kena halli lehte
mõõtmetega 20 × 2 cm on õitsemise ajal veel halja välimusega. Lehed ulatuvad
umbes 10 cm kõrgusele küündivast õisikust 2 korda kõrgemale. Vegetatiivselt
paljuneb aeglaselt, mistõttu sorti pole enam 15 aastat maailmas müügiks pakutud.
Päike. Kuiv kuni parasniiske muld.

mäestiklauk 'Kugart's Ball'

4,00 €

Allium oreophilum 'Kugart's Ball' (Eugenijus Dambrauskas 2011; Kugart, Fergana
mnt. range, Kyrgyzstan), mäestiklauk 'Kugart's Ball'. Juuni algul puhkeb madalal 7
cm kõrgusel varrel suurtest lilladest õitest koosnev 5-6 cm läbimõõduga tihe
peaaegu kerakujuline õisik. Õitsemise lõpuks ja viljumise ajaks on õisikuvars
saavutanud pikkuse 10-15 cm. Koos lehtedega on taime kõrguseks 20-22 cm.
Sibulast tekib 2-3 paksu lamedat sinihalli lehte. Taim on suhteliselt aeglase
vegetatiivse paljunemisega, sest moodustab põhiliselt vaid suuri sibulaid ja vähe
pisikesi tütarsibulaid. Siiski paljuneb ta vegetatiivselt kordades kiiremini kui sort
'Kugart'. Sordi saamisloost. Augis (nii kutsuvad sõbrad Eugenijust) sai Janis
Rukšansilt pisikesi tütarsibulaid, mis võisid olla 'Kugarti' seemikud. Nende seast
valis ta välja vaid ühe taime, mis oli madal, tiheda õisikuga ja laiade sinihallikate
lehtedega. Sellele andis ta 2011. aastal sordinime. Janis Rukšans ütles Augise aeda
külastas, et tema Kugartist korjatud materjal ei sarnane sordiga 'Kugart's Ball'.
Päike. Kuiv kuni parasniiske muld.
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mäestiklauk 'Kuramin's Dwarf’

7,00 €

Allium oreophilum 'Kuramin's Dwarf' (Arnis Seisums 1997, SAVV 95-6), mäestiklauk
'Kuramin's Dwarf’. Mäestiklaugu kõige madalakasvulisema variandi kõrgus on vaid
5-8 cm. Õied on väga tumedad purpursed – palju ei puudu, et lausa
mustjaspurpursed ning koondunud 3,5 cm läbimõõduga õisikusse. Õitseb mai lõpus
ja juunis. Algsordil esineb väikest varieeruvust, mistõttu on pigem tegu
sordirühmaga. Selle omapärase ja üliharuldase variandi sibulad korjasid Arnis
Seisums ja Viktor Voronin 1995. aastal Usbekistanist Kurama mäestikust 2800 m
kõrguselt kohast nimega 33. kilomeeter. Õitsevad sibulad on väga pisikesed, umbes
hernetera suurused. Päike. Kuiv kuni parasniiske muld.

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.

Ošanini lauk

3,00 €

Allium oschaninii ARJA 98-40 (spont. Uzbekistan, mountains S of Fargona valley:
Shurab, S Sarimar, SW Ghisar, Uzbekistan), Ošanini lauk. Tegemist on pigem
huvitava harulduse kui ilutaimega, mida paljud botaanikud peavad hariliku sibula
looduslikuks eellaseks. 2,5-4 cm läbimõõduga punakaspruuni kestaga sibulad
kasvavad risoomil. 110 cm kõrgune õõnes vars on keskpaigast allpool suure, järsu
naljaka ja kena paksendusega („põiega”), mis ongi taime peamiseks
vaatamisväärsuseks. Tihedas paljuõielises 6 cm läbimõõduga keraõisikus paiknevad
tähtjad valged õied puhkevad suhteliselt hilja – alles juulis. 4-5 õõnsat püstist lehte
ümbritsevad oma tuppedega kolmandikku varrest. Liik kasvab looduslikult KeskAasias, Afganistanis ja Iraanis. Ošanini lauk on meil avamaal täiesti külmakindel ja
vastupidav, sobides nii ilutaimeks kui ka köögiviljataimeks. Tegu peaks olema
suurepärase toidutaimega, sest ka kulinaarselt tuntud prantsuse pesasibul
(prantsuse šalottsibul) kuulub selle liigi alla: Allium oschaninii French Shallot-rühm.
Siin pakutavad taimed on korjanud lätlased Arnis Seisums ja Janis Rukšans
Usbekistanist Hisori mäestiku edelaosast Shurabist.
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tugev lauk

7,00 €

Allium robustum (spont. S Tarbagatai mnts, Urzhar (Urdzhar) pass, Urzhar district,
SO Vostochno-Kazakhstanskaya oblast, Kazakhstan), tugev lauk. Varase ja
kauaõitseva taime 45-60 cm kõrgusel varrel on mai lõpus ja juunis tumepurpursed
õied 5 cm läbimõõduga tihedas poolkerajas kuni peaaegu kerajas õisikus.
Kasahstanist Tarbagatai mäestikust kirjeldatud liik kasvab Kasahstanis ja LoodeHiinas Xinjiangi provintsis stepis ja kuivadel nõlvadel kuni 1000 m kõrgusel.
Pakutavad sibulad pärinevad Kasahstanist Tarbagatai mäestiku lõunaosast Urzhari
(Urdzhari) mäekurust. Päike. Kuiv kuni parasniiske muld. 1997. aastal alustasin 50
taimega kuid niisked aastad on taimede arvu avamaal pidevalt vähendanud nii et
niiskusõrnuse tõttu on neid praeguseks väga vähe järele jäänud. Paremini ja
ohutumalt tunneks ta end kile all kasvades.

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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afgaani lauk

20,00 €

Allium schugnanicum (from Darvas mountains in Tajikistan, near vil. Yol (Iol),
viloyati Khatlon, collector Arnis Seisums 1994 or before 1994), afgaani lauk. 80-90
cm kõrgune juuni teises pooles ja juuli algul 8-9 cm läbimõõduga lillaõielise tiheda
keraja õisikuga liik kasvab Afganistanis ja Tadžikistanis. On suhteliselt hiline tärkaja
ning ka õitseb suhteliselt hilja: juuni teisel poolel ja juuli algul pärast muude laukude
põhimassi äraõitsemist. Lehe laius 5-7 cm, pikkus 30-40 cm. Mõni botaanik on
pidanud teda vaid Rosenbachi laugu mägivariandiks. Ta kuulub Tadžikistani
hävimisohus olevate taimede nimekirja. Sain 1994. aastal Arnis Seisumsilt
Tadžikistanist Darvazi ahelikust Yoli (Ioli) küla juurest korjatud sibulaid. Arvatavasti
niiskustundlikkuse tõttu nad siin hästi edenenud pole, kuid tänu sellele, et
emataime 1996. aasta seemnekülvist on õnnestunud saada noori taimi, on liik
avamaal ilma niiskuskaitset kasutamata siiski veel alles. Päike. Kuiv kuni parasniiske
muld.

urmia lauk Sabalanist

15,00 €

Allium shelkovnikovii from Sabalan (NW Iran, East Azarbeijan province, west of
Ardabil, Kuh-e-Sabalan, 2400 m), urmia lauk Sabalanist. 10-15 cm pikkune vars
kannab mai lõpus ja juunis kitsaskimpjat (kuppeljat) 2-4 cm läbimõõduga
roosakasvalget, roosat või lillakasroosat õisikut, mis viljumise ajal saavutab kuni 10
cm-lise läbimõõdu ja muutub peaaegu kerajaks. Õied kellukjad või lehterjas-tähtjad.
Välimised õielehed on kitsad. Roosakad tolmukaniidid muutuvad tipu poole
tumedamaks. Sibulast tekib 1-2 kitsassüstjat veidi renjat paksu sinihalli varjundiga
lehte mõõdus 8-12 (20) x 0,5-1,5 (3) cm. Liik esineb looduslikult vaid Iraani
loodeosas Ida- ja Lääne-Azerbaidžaani provintsis, kus kasvab kaljustel ja rusustel
kuivadel mäenõlvadel. Esinemine Türgi idaosas on küsitav. Pakutavad taimed
pärinevad Iraani loodeosast Ida-Aserbaidžaani provintsist, Ardabili linnast läände
jäävast Kuh-e-Sabalanist (Sabalanist) 2400 m kõrguselt ning on kasvatatud Jim
Archibaldi korjatud seemnetest (Arch-0.137.050). Selle variandi 7 cm läbimõõduga
õisik on lillaka varjundiga valge. Päike. Kuiv kuni parasniiske muld. Ehkki liik on mul
avamaal aastaid kasvanud, näib mulle, et mõningase niiskustundlikkuse tõttu
tunneks ta end märksa paremini ja ohutumalt kile all kasvades.

urmia lauk SLIZE 316

15,00 €

Allium shelkovnikovii SLIZE 316 (from Kuh-e-Bosphone near Arak, Iran). urmia lauk
SLIZE 316. 25 cm kõrgusel varrel on mai lõpus ja juunis tihe lame väike valge
õisik. Pakutavad sibulad ei erine välimuselt eelmisest (urmia lauk Sabalanist), kuid
pärinevad Iraani lääneosast Markazi provintsist Araki linna lähedalt Kuh-eBosphonest. Sibulad korjati 1998. aastal SLIZE (GLUZ) nimelise ekspeditsiooni poolt,
kuhu kuulusid Arnis Seisums & Magnus Liden + Assadi, Mozaﬀarian ja Popp. Päike.
Kuiv kuni parasniiske muld. Ehkki liik kasvab mul avamaal juba aastaid, tundub
mulle, et mõningase niiskustundlikkuse tõttu tunneks ta end märksa paremini ja
ohutumalt kile all kasvades.
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urmia laugu hübriid Voronovi lauguga

15,00 €

Allium shelkovnikovii hybrid with Allium woronowii, urmia laugu hübriid Voronovi
lauguga. Iraanist Markazi provintsist Araki linna lähedalt Kuh-e-Bosphonest
pärinevad urmia laugu taimed kogujakoodiga SLIZE 316 andsid Lätis külvatuna
hübriide Voronovi lauguga. Saadud hübriidsed seemikud on urmia laugust suuremad
ja rohkemate lehtedega ning meie niiskes kliimas ka vastupidavamad. 25-30 cm
kõrgune vars kannab juunis tihedat lamedat valkjat õisikut. Hübriid on hilisem kui
urmia lauk. Sibulast tekib 4 suhteliselt kaua püsivat ilusat sinihalli lehte. Päike.
Parasniiske muld.

sikkimi lauk

3,00 €

Allium sikkimense, sikkimi lauk. 15-20 cm kõrgune vars kannab juulis ja ka augustis
1-2,5 cm läbimõõduga tihedaid siniseid poolkeraõisikuid. Õied on pisikesed ja
kellukjad. Sinised tolmukad on õielehtedest lühemad (määramistunnus!). Väga
kitsad lehed moodustavad kaua rohelisi tihedaid mättakesi. Sikkimi lauk kasvab
Himaalajast (Nepal, Bhutan, Sikkim, India) kuni Hiina lääneosani 3000-4800 m
kõrgusel, kust pärinevad ka teised siniseõielised liigid Beesi lauk (A. beesianum) ja
rukkilillesinine lauk (A. cyaneum). Need liigid on nagu 3 õde. Sikkimi lauk on neist
õitseajalt kõige varajasem, Beesi lauk aga kõige hilisem. Rukkilillesinine lauk on
pikkade tolmukatega. Sikkimi lauk on kirjanduses toodud tsoonile 6.-8. vaatamata
meil külmakindel ja vastupidav. Päike. Parasniiske kuni niiske muld. Talub ka
poolvarju ja kuivemat mulda.

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.
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varreka laugu hübriid

2,00 €

Allium stipitatum hybrid, varreka laugu hübriid. Kuni 120 cm kõrgusel varrel
puhkevad juuni esimesel poolel tumedapoolsed lillad tihedad 9-11 cm läbimõõduga
keraõisikud. Kreemid sibulad on suured kuni väga suured. Pakun oma aias tekkinud
seemikut, mis vääriks koguni sordinime. Tegemist on hübriidse taimega, sest
seemneid ei teki. Päike. Kuiv kuni parasniiske muld.

usbeki lauk

5,00 €

Allium tschimganicum (spont. Usbekistan, Tashkent distr., mount. Chimgan, coll.
Arnis Seisums 1985; = Allium motor), usbeki lauk. 95 cm kõrgusel varrel juuni
esimesel poolel puhkev kuni 6 cm läbimõõduga helelilla kuni lilla õisikukera on väga
tihe. Õitseb ka väike 1 cm läbimõõduga sibul. Taim on kitsaste hallide renjate
lehtedega. Usbekid kasutavad selle liigi lehti söögiks. Usbekistani endeemne liik
Tšatkali mäestikust. Pakun Arnis Seisumsi poolt Taškendi oblastist Tšimgani mäelt
korjatud taimi. Sain need temalt 1995. aastal ning olen nende seemnekülvist
kasvatanud liigipuhtaid seemikuid. Varem olen pakkunud liiki Allium motor, mida
viimastel aastatel botaanikud peavad vaid Allium tschimganicum'i sünonüümiks.
Päike. Kuiv muld. Kardab liigniiskust.

lauk 'Turkish Delight'

15,00 €

Allium 'Turkish Delight' (Arnis Seisums 2005), lauk 'Turkish Delight'. Kahe Türgis
looduslikult kasvava liigi, laialehise laugu ja lükaoonia laugu vahelise hübriidi (A.
akaka auct. × A. lycaonicum) on välja valinud ja nimetanud Läti botaanik Arnis
Seisums. Lehestikult on ta lähedane esimesele (lai leht), õite poolest kahe liigi
vahepealne, kuid on lükaoonia laugult pärinud nelgilõhna. 40-45 cm kõrgune vars
kannab mai lõpust juuni keskpaigani väga tihedat helelillat (roosakat) 8 cm
läbimõõduga poolkerajat õisikut. Taimel on lopsakas sinihall lehestik. Mõnedes
viljades olen mõnel aastal näinud seemneid. Päike. Parasniiske muld.
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lorestani lauk

15,00 €

Allium ubipetrense (Iran, Lorestan, WNW of Dorud, above Razan pass. 2200 m, coll.
Archibald), lorestani lauk. Liik on meil sedavõrd uudne, et tal puudub seni ametlik
eestikeelne nimi. Epiteet "ubipetrense" tähendab "tavaliselt kaljude keskel kasvav".
Kuna kaljulauk on juba olemas, siis ristisin ta eestikeelse nimega tüüptaime leiukoha
järgi Iraanist Lorestani provintsist. 15-20 cm kõrgune vars kannab mai lõpus ja
juunis 7 cm läbimõõduga kahvatulillat tihedat kimpjat, poolkerajat lamedat õisikut,
mis viljumise ajal muutub poolkerajaks või isegi kerajaks. Õielehed on lailehterjalt
tähtjad. Õielehed on pikad ja kitsad. Igast sibulast tekib 2 -3 süstjat lehte. Liik
kasvab looduslikult Iraanis Zagrose mäestiku loodeosa kuivadel kivistel nõlvadel.
Pakutavad sibulad (Arch.132.551) on üles kasvatatud Lätis Jim Archibaldilt saadud
seemnetest, kes korjas need Allium haemanthoides eksitava nime all Iraanist
Lorestani provintsist Dorudi linnast loodesse jäävast Razani mäekurust 2200 m
kõrguselt lubjakivikaljudelt. Päike. Kuiv kuni parasniiske muld. Ehkki liik on mul
avamaal juba mitmel aastal õitsenud, näib mulle, et mõningase niiskustundlikkuse
tõttu tunneks ta end märksa paremini ja ohutumalt kile all kasvades.

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. Seas on ka valgeõielisi taimi. Päike. Kuiv
kuni parasniiske muld.

võsaülase täidisõieline seemik

2,00 €

Anemone nemorosa my double seedling, võsaülase täidisõieline seemik. Kuna
kasvatan palju võsaülase sorte, siis vaatamata seemnete ärakorjamisele pärast
õitsemist tekib siiski mõnikord harva siin-seal aias nende seemikuid, millest mõned
on päris huvitavad. Siin pakutav seemik on õitsemise algusest lõpuni valge õiega,
kuid pooltäidis- kuni täidisõieline. Õitseaeg aprilli lõpp ja mai algus. 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 '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.

piklik aarum Enemist

5,00 €

Arum elongatum from Enem (spont. Krasnodarskiy kray, Oktrjabski raion, vill. Enem,
collector Viktor Koroljov 1985), piklik aarum Enemist. Venemaalt Krasnodari kraist
Enemi küla juurest korjatud mugulaid sain 1985. aastal Viktor Koroljovilt. Hästi pikk
tume-purpurpunane õisiku kandeleht on valge aluslaiguga.
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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.

piklik aarum Bahtšisaraist

5,00 €

Arum elongatum from Bahtshisarai (spont. Crimea, Bahtshisarai, collector Anna
Gontšarova 1987), piklik aarum Bahtšisaraist. Aarumi ehk aaroni kepi (Arum)
perekond erineb lähedasest tulivõhast (Arisaema) kapuutsi puudumise ja lihtlehtede
poolest. Musta mere ümbruse niisketes hõredates lehtmetsades kasvav mugulaga
30 cm kõrgune külmakindel "kalla" hakkab õitsema juuni algul 15-30 cm pikkuse ja
kuni 10 cm laiuse tume-purpurpunase sametise tõlviku kandelehega (”õiega”).
Õisiku lõhn on ebameeldiv. Mugulapesade liigsel tihenemisel võivad "õied" jääda
odajate lehtede varju. Augustis peale lehtede kuivamist ehib taim aeda
säravpunastest marjadest tõlvikutega. Poolvari, vett hästi läbilaskev parasniiske
viljakas aluseline muld. Märga maad ei taha! Pakun Krimmist Bahtšisarai linna
lähedalt loodusest saadud mugulaid.
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piklik aarum Oreandast

5,00 €

Arum elongatum from Oreanda (spont. Crimea, near Oreanda, on moist soil under
large trees), piklik aarum Oreandast. Musta mere ümbruse niisketes hõredates
lehtmetsades kasvav mugulaga 30 cm kõrgune külmakindel "kalla" hakkab õitsema
juunis 15-30 cm pikkuse ja kuni 10 cm laiuse tume-purpurpunase sametise tõlviku
kandelehega (”õiega”). Õisiku lõhn on ebameeldiv. Hilissuvel peale lehtede
kuivamist ehib taim aeda säravpunastest marjadest tõlvikutega. Poolvari, vett hästi
läbilaskev parasniiske viljakas aluseline muld. Märga maad ei taha! Mugulate
täpsem looduslik korjekoht pole teada. Pakutavad mugulad on korjatud Krimmist
Oreanda lähedalt suurte puude alt niiskest mullast.

piklik aarum (hiline, leiukohata)

4,00 €

Arum elongatum late, piklik aarum (hiline, leiukohata). Musta mere ümbruse
niisketes hõredates lehtmetsades kasvav mugulaga 30 cm kõrgune külmakindel
"kalla" hakkab õitsema juunis 15-30 cm pikkuse ja kuni 10 cm laiuse tumepurpurpunase sametise tõlviku kandelehega (”õiega”). Õisiku lõhn on ebameeldiv.
Hilissuvel peale lehtede kuivamist ehib taim aeda säravpunastest marjadest
tõlvikutega. Poolvari, vett hästi läbilaskev parasniiske viljakas aluseline muld. Märga
maad ei taha! Mugulate täpsem looduslik korjekoht pole teada. Õitsevad teistest
pikliku aarumi vormidest hiljem.

ida-aarum Bahtšisaraist

5,00 €

Arum orientale from Bahtshisarai (spont. Crimea, Bahtshisarai, collector Anna
Gontsharova 1987), ida-aarum Bahtšisaraist. Ida-aarumi levila Musta mere ümbruse
maade lehtmetsades ja võsastikes kattub suures osas pikliku aarumi (Arum
elongatum) omaga. Olen saanud piklikku aarumit paarist looduslikust leiukohast,
kuid mõlema nende üleskaevamisel avastanud, et lisaks mullas püstiselt
paiknevatele mugulatele on nende seas olnud ka teistsuguseid, rõhtsalt
(horisontaalselt) paiknevaid mugulaid. Viimased olen välja eraldanud ja eraldi
istutanud, sest nad kuuluvad eraldi liiki (ida-aarum). Ida-aarumi ketasjad mugulad
paiknevad mullas rõhtsalt. 20-45 cm kõrguse lehestiku sees puhkevad mai lõpus
15-30 cm pikkused ja umbes 5 cm laiused purpursed tõlviku kandelehed. Tõlviku
nuiataoline lise on peenike. Siin pakun Krimmist Bahtšisaraist korjatud rõhtsaid
mugulaid.
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ida-aarum Enemist

5,00 €

Arum orientale from Enem (spont. Krasnodarskiy kray, Oktyabrskiy raion, vill. Enem,
collector Viktor Koroljov 1985), ida-aarum Enemist. Korjasin Enemi püstiste
mugulate (A. elongatum) seast horisontaalsed mugulad (A. orientale) välja ja nüüd
saan teile liikide segu asemel pakkuda ehtsat liiki. Algsed mugulad on korjatud
1985. aastal Krasnodari kraist Enemi külast.

ida-aarum Oreandast

5,00 €

Arum orientale from Oreanda (spont. Crimea, near Oreanda), ida-aarum Oreandast.
Mai lõpul ja juuni algul õitseva taime lilla õisiku kandeleht on valge alusega.
Ketasjad rõhtsad mugulad on korjatud Krimmist Oreanda lähedalt. Minu aias
kasvavad nad edukalt parasniiskes mullas.

ida-aarum (leiukohata)

4,00 €

Arum orientale from unknown natural location, ida-aarum (leiukohata). 20-45 cm
kõrguse lehestiku sees puhkevad mai lõpus 15-30 cm pikkused ja umbes 5 cm
laiused purpursed tõlviku kandelehed. Tõlviku nuiataoline lise on peenike. Ketasjad
mugulad paiknevad mullas rohtselt (horisontaalselt), mitte püstiselt (vertikaalselt).
Ida-aarumi levila Musta mere ümbruse maade lehtmetsades ja võsastikes kattub
suures osas pikliku aarumi (Arum elongatum) omaga. Siin pakun mugulaid, mille
täpsem looduslik korjekoht pole teada. Poolvari, kuid taluvad hästi ka päikest.
Aluseline parasniiske, mitte liigniiske muld.
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roosa sügisküünal (roosa silla) Tübingeni
Botaanikaaiast

5,00 €

Barnardia japonica (Scilla scilloides) from Tübingen Botanic Garden, roosa
sügisküünal (roosa silla) Tübingeni Botaanikaaiast. Tänapäeval on liik silla
perekonnast ümber tõstetud perekonda Barnardia, kandes nüüd ametlikku nime
roosa sügisküünal, Barnardia japonica. 25 cm kõrgusel varval on augusti lõpus ja/või
septembris tihedas pikas õisikus palju väikesi tähtjaid lillakasroosasid õisi. Taim on
õitseajal roheliste lehtedega. See Punase raamatu liik kasvas Venemaal vaid
Primorje krais Hassani rajoonis kuid inimtegevuse tulemusena on sealt tõenäoliselt
hävinud. Naaberaladel Hiinas, Jaapanis ja Koreas on leiukohad veel säilinud.
Pakutavad taimed on üles kasvatatud Tübingenist saadud teadmata loodusliku
päritoluga seemnetest. Nad on minu aias edukalt kasvanud juba üle 20 aasta, hästi
paljunenud ja alati rikkalikult õitsenud, ilmestades sügist õievast sibullilleaeda.
Päike. Parasniiske muld.

roosa sügisküünal (roosa silla) Tallinna
Botaanikaaiast

8,00 €

Barnardia japonica (Scilla scilloides) from Tallinn Botanic Garden, roosa sügisküünal
(roosa silla) Tallinna Botaanikaaiast. 45 cm kõrgusel varval on juuli lõpus ja augustis
tihedas pikas õisikus palju väikesi tähtjaid lillakasroosasid õisi. Pakutavad taimed on
üles kasvatatud Tallinna Botaanikaaiast saadud seemnetest. Tallinn omakorda sai
seemned 1981. aastal Stavropoli Botaanikaaialt. Kui Tübingeni taimed esindavad
tüüpilisi mujal maailmas kasvatatavaid roosa silla taimi, siis Tallinna taimed on
iseäralikud, justkui oleks tegemist teise, senikirjeldamata liigiga. Võrreldes
Tübingeni taimedega on nad kõrgekasvulised (45 cm Tübingeni 25 cm vastu),
õitsevad peaaegu kuu aega varem (juuli lõpus ja augustis) ning õitseajaks on nende
lehed kuivanud (Tübingeni taimed õitsevad lopsakate roheliste lehtedega). Taimed
viljuvad ja annavad isekülvi. Tübingeni taimedega võrreldes on Tallinna taimed minu
arvates ilusamad, kuid ka kapriissemad, ei õitse nii rikkalikult, on aeglasema
vegetatiivse paljunemisega, kuid see-eest paremad isekülvi andjad. Pärilikkuse
alusel on roosa silla (Scilla scilloides) silla perekonnast välja tõstetud eraldi
sügisküünla (Barnardia) perekonda. Päike. Parasniiske muld.

Leichtlini preeriaküünal 'Sacajawea'

1,50 €

Camassia leichtlinii 'Sacajawea' (registrant: Bloembollenkwekerij Aard J. Kroon & Zn.
2008), Leichtlini preeriaküünal 'Sacajawea'. See valgeõieline Leichtlini preeriaküünal
on kirjulehine. 70 cm pikkunel vars kannab juunis ja juuli algul kreemvalget õisikut.
Ka taime lehed on kreemide servadega. Kreem leheserv. Päike. Parasniiske muld.
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hiid-kirgaslill 'Ingria'

2,00 €

Chionodoxa luciliae Gigantea rühm 'Ingria' (syn. ’Ingeri’, 'Piiter'; Sulev Savisaar
2009), hiid-kirgaslill 'Ingria'. Sorti iseloomustavad laiad sinised õielehed. Algsed 2
sibulat sain Tallinna Botaanikaaiast 1997. aastal, kes omakorda sai selle 'Coerulea'
nime all 1959. aastal Leningradist. Kuna see linn on rajatud otse Ingerimaa
keskmesse, siis panin sordile nimeks 'Ingria'. Õitseb aprillis ilusate suurte erksate
õitega. Päike. Parasniiske muld.

kirgaslill 'Valentine Day'

1,00 €

Chionodoxa 'Valentine Day' (found in a Wirral garden in 1986 by J.G. Corrie),
kirgaslill 'Valentine Day'. Sordi algklooni leidis 1986. aastal J.G.Corrie Inglismaalt
ühest Wirrali aiast. Sealses kliimas õitseb ta tavaliselt valentinipäeva paiku 14.
veebruaril, sellest ka sordinimi. Meil õitseb aprillis. Sorti peetakse isetekkeliseks
hübriidiks, mille vanemate kohta andmed puuduvad. Tavaliselt tekib sibulast 2
õisikuvart. Puhkedes madal, hiljem kuni 15 cm kõrgune taim õitseb meil aprillis
mitme- kuni paljuõielisena hele-lillakasiniste väga suurte õitega, millel on valkjas
süda ja laiad õielehed. Päike. 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.
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ere sügislill Bešpagirist

10,00 €

Colchicum laetum from Beshpagir (spont. Caucasus borealis, Stavropol krai, vill.
Beshpagir, coll. by Aino Paivel 1964), ere sügislill Bešpagirist. 1-3 10-15 cm kõrgust
roosakat või purpurset ilma valge põhjalaiguta õit puhkevad enamasti varakult
septembri algul. Õielehed on kuni 4 cm pikkused. Lähim sugulasliik on varju-sügislill
(C. umbrosum), millest ere sügislill erineb tagasikäändunud tippudega
emakasuudmete poolest. Välimuselt on liik lähedane ka looduslikult Euroopas
kasvavale harilikule sügislillele (C. autumnale), kuid kasvab Volga- ja Donimaa,
Dagestani ja Põhja-Kaukaasia steppides ja eelmäestikes. Esmakordselt
pakun Tallinna Botaanikaaia aedniku Aino Paiveli poolt Põhja-Kaukaasiast Stavropoli
kraist Gratšovski rajoonist Bešpagiri küla juurest 1964. aastal korjatud liigi
sibulmugulaid. Seni maailmas ereda sügislille nime all pakutav juba 80 aastat
tuntud Hollandist pärinev aedkloon on looduslikust eredast sügislillest pikemate
õielehtedega ning Leedu lillekasvataja Leonid Bondarenko peab seda hoopis kiliikia
sügislille pika õielehega vormiks. Pakun esmakordselt maailmas ehtsat eredat
sügislille. Päike. 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.

kattelehine lõokannus Altaiskojest

4,00 €

Corydalis bracteata from Altaiskoye (spont. Altaiskiy kray, raion Altaiskoye, vill.
Altaiskoye (earlier: Altaiskiy), collector Antanas Makunas 1988), kattelehine
lõokannus Altaiskojest. 30 cm kõrgune püstine vars kannab aprillis ja mais suuri
kreeme kuni kollaseid sidrunilõhnalisi õisi. Altaiskoje taimede õied on heledamad kui
Kemerovo taimedel. Õite kandelehed ehk kattelehed on väga laiad. Liik kasvab
Venemaal Novosibirski, Kemerovo ja Tomski oblastis ning Altai krais.
Naturaliseerumisoht! Seemned tuleks juba enne õitsemise lõppu eemaldada, et see
Siberi metsataim ei hakkaks rikkaliku isekülvi tõttu naabreid ja aeda umbrohustama.
Poolvari. Parasniiske muld võiks olla veidi happeline, turbalisandiga. Pakun Altai
kraist Altaiski asulast saadud mugulaid. Poolvari. Parasniiske muld.
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kattelehine lõokannus Kemerovost

4,00 €

Corydalis bracteata from Kemerovo (spont. Siberia, Kemerovo district, collector
Georgi Vjatšeslavovitš Skakunov 1982), kattelehine lõokannus Kemerovost. 30 cm
kõrgune püstine vars kannab aprillis ja mais suuri kollaseid sidrunilõhnalisi õisi.
Pakun Siberist Kemerovo oblastist saadud mugulaid. Poolvari. Parasniiske muld
võiks olla veidi happeline.

Buschi lõokannus

1,00 €

Corydalis buschii (coll. near Vladivostok, Far East), Buschi lõokannus. Tartu
botaaniku auks nimetatud taime kollakad harunevad mugulad on pikad ja
peenikesed – lausa niitjad. 10-20 cm kõrgusel haruneval varrel on 2-4 lehte. Tihe ja
peenike lehestik on puhasroheline. Roosakaspunased kuni purpursed õiekobarad
mais on lühikesed ja tihedad. Moodustab aias lühiajalise ilusa madala pinnakatte.
Juunis lehestik kuivab. Liik kasvab Vladivostokist Põhja-Koreani niisketel niitudel ja
metsalagendikel. Aias hästi kasvavat ja paljunevat liiki kasvatatakse varjulises
turbataimede aias, kuna ta eelistab happelist mulda, ehkki kasvab hästi ka
neutraalsel mullal. Buschi lõokannus talub aias ka põuaperioode. Mullast väljas
olevad mugulad kuivavad ja hävivad ruttu. Pakutavad taimed on korjatud KaugIdast Vladivostoki lähedalt.

õõnes lõokannus

1,50 €

Corydalis cava (syn. C. bulbosa), 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 oma aia seemikuid, mis on tavalisest veidi sinisemate õitega.
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.

musi-lõokannus

4,00 €

Corydalis integra (spont. Greece, Mt. Cholomon, Southern Chalcidice, Macedonia),
musi-lõokannus. Varieeruva välimusega Kreekas ja Türgi loodeosas kasvav liik on
maailma aianduses harva pakutav. Poolpüstised tugevad varred on looduses 10-20
cm (aias kuni 35 cm) kõrgused. Kahvaturoosad kuni peaaegu valged õied on
kontrastsete tumepurpursete sisemiste õielehtede tippudega („ninadega“). Õisik on
pikk. 20 cm kõrgune taim õitseb meil aprillist mai alguseni. Kahetikolmetised lehed
on sinakasrohelised.
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vahelmine lõokannus

2,00 €

Corydalis intermedia, vahelmine lõokannus. Väga väikese punakaspurpurse õisikuga
aprillis õitsev 5-10 cm kõrgune pisike taim on meil kodumaine. Levila ulatub
Skandinaaviast Hispaaniani. Seda Euroopa üht kõige tavalisemat, kuid meil Eesti
Punase Raamatu kolmandasse ehk haruldaste taimede kategooriasse kuuluvat
lõokannust kasutatakse väikese kasvu ja nigelavõitu õisiku tõttu aianduses vähe.
Looduses kasvab ta heitlehistes metsades, kus talub ka mulla läbikuivamist suvel.
See väga vastupidav liik talub aias hästi ka päikese käes kasvamist. Pakun erinevaid
etiketitud variante.

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.
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harilik lõokannus 'Blue Pearl'

8,00 €

Corydalis solida 'Blue Pearl' (Janis Rukšans 1990, selection from Penza strain), harilik
lõokannus 'Blue Pearl'. Aprilli teises pooles ja mais puhkevad tihedas õisikus väga
heledad sinised lillaka varjundiga õied. Tema õitseaega peetakse hiliseks. Sort on
välja valitud Lätis Penzast saadud taimede seast. Poolvari ja vari. Parasniiske muld.

harilik lõokannus 'Christina’

5,00 €

Corydalis solida 'Christina’ (Janis Rukšans 1997), harilik lõokannus 'Christina’.
Pikkade helesiniste tihedate õisikutega sort on välja valitud Lätis 'Evening Shade’
vabatolmlemisest saadud seemikutest. Poolvari ja vari. 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.
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harilik lõokannus 'King Arthur’

7,00 €

Corydalis solida 'King Arthur’ (Janis Rukšans 2003), harilik lõokannus 'King Arthur’.
Lätis Janis Rukšansi seemikute hulgast valitud taime erksad karmiinpunased õied
asuvad tihedates õisikutes. Varred on punaka tooniga, lehed tumerohelised. Sort on
suhteliselt hiline. Olen tähele pannud, et kui enamiku hariliku lõokannuse sortide
mugulad kasvavad küllalt pinnaliselt, siis tema mugulad eelistavad kasvada
sügavamal.

harilik lõokannus 'Merlin’

6,00 €

Corydalis solida 'Merlin’ (Janis Rukšans 2003), harilik lõokannus 'Merlin’. Valge õis on
tipus piiratud kontrastse tumepurpurse randiga. Aretaja sõnul püsivad tihedates
õisikutes paiknevad õied kaua.

harilik lõokannus 'Spring Bird’

7,00 €

Corydalis solida 'Spring Bird’ (Janis Rukšans 1999), harilik lõokannus 'Spring Bird’.
Helesiniste õite „lõuad” on valged ning nende vahelt hallikad.
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hariliku lõokannuse balkani alamliik 'Vermion
Snow’

6,00 €

Corydalis solida subsp. incisa 'Vermion Snow’, hariliku lõokannuse balkani alamliik
'Vermion Snow’ (balkani lõokannus 'Vermion Snow’). Põhja-Kreekast Vermioni mäelt
Brian Mathew’ poolt korjatud valitud suurekasvuline kloon 6999 B on tumerohelise
lehestikuga ning puhasvalgete suurte õisikutega. Suhteliselt hiline.

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.
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hiline lõokannus 'Vladivostok'

8,00 €

Corydalis turtschaninovii 'Vladivostok' (Janis Rukšans 1997, coll. near reservation
Kedrovaya Padj not far from Vladivostok by Baltic Expedition: VS 93-58), hiline
lõokannus 'Vladivostok'. Sordi iseärasus seisneb tema väga vähe lõhestunud
lehtedes. Ehkki autor kirjeldab sordi õisi säravate taevassinistena, varieeruvad tema
saadetud laiahõlmaliste taimede õievärvused, olles kas üleni sinised või on
lillakassinine kannus lilla huulega. Seega pole tegu kloonsordiga, vaid pigem
sordirühmaga, mida ühendab lai lehehõlm ja ühine leiukoht. 20 cm kõrgused taimed
õitsevad mai esimesel poolel. Sordile aluse pannud taimed koguti Balti
ekspeditsiooni (s.o. Mart Veeruse ja Arnis Seisumsi) poolt roomava lõokannuse (C.
repens) vale nime all Vladivostoki lähedalt Kedrovaja Padist. Poolvari. Parasniiske
muld.

gagra lõokannus

7,00 €

Corydalis vittae (spont. Caucasus, near Bakuriani), gagra lõokannus. 10-15 cm
kõrgune taim on mais suhteliselt suurte valgete õitega, mis õiepungana on rohekad.
Õisik pole suur, kuid on tihe. Koos Aleksejenko lõokannusega (C. alexeenkoana) on
ta lõokannustest üks kõige hilisema õitseajaga kaua õitsev liik. Vaid hilise
lõokannuse (C. turtschaninovii) sordid õitsevad temast hiljem. Väga kitsa levilaga
gagra lõokannus kasvab Lääne-Kaukaasias. Poolvari. Parasniiske muld.

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.
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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.

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.
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Leonidi krookus 'Alionka’

3,00 €

Crocus leonidii 'Alionka' (C. reticulatus x C. angustifolius, Leonid Bondarenko 2002),
Leonidi krookus 'Alionka’. Kollased viljatud õied aprillis on purpurse
seljavöödistusega. Selle hübriidi pärsia krookusega (C. angustifolius × C. reticulatus)
leidis Leedu lillekasvataja Bondarenko võrkkrookuse seemikute seast. Taimed on
hübriidjõu tõttu jõulise kasvuga ning ka head paljunejad. Jääb sordipuhtaks, sest
seemet ei anna. 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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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.

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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siberi koerahammas Zilieviciuselt

10,00 €

Erythronium sibiricum from Zilievicius, siberi koerahammas Zilieviciuselt. 1985.
aastal sain Leedust Marian Zilieviciuselt huvitava koerahamba. Võimsa ja kõrge
(kuni 30 cm) taime roosakaslillad õied on tugevasti laieneva suure lehterja
emakakaelaga. Õitseb aprilli teisel poolel ja/või mai algul. Poolvari. Parasniiske
muld.

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.
Saatsin taimi ka Lätisse, kus neid müüdi sel aastal hinnaga 25 eurot tükk. Minu siin
pakutav hind on sibulate ületootmise tõttu ebaloomulikult odav. Poolvari.
Parasniiske muld.
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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.

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.
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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. Sibul on
valge. Kurdi püvilille olen saanud mitmetest looduslikest leiukohtadest. Siin pakun
nende varieeruva välimusega aedseemikuid.

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

4,00 €

Fritillaria montana, mägi-püvilill. Aprilli lõpus puhkeb 55 cm kõrgusel varrel
enamasti 3 kirjut rippuvat õit. Sibul on kollane. 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.
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alpi püvilille kollane alamliik OS 718

12,00 €

Fritillaria tubiformis subsp. moggridgei OS 718 (spont. France: Caktrino, W of Malga
Sottan in Val Fontanalba, 500 m), alpi püvilille kollane alamliik OS 718. Kuni 25 cm
kõrgusel varrel ripuvad aprilli lõpudekaadil ja mai algul üksikult väga laiad kellukjad
3-5 cm pikkuste õielehtedega väljast hallikaspurpursed õied. Liik kasvab
Prantsusmaa kaguosa ja Itaalia loodeosa mägede ehk Alpide edelaosa (LääneAlpide) lähisalpi- ja alpiniitudel lubjakivisel küllalt kuival pinnasel 1500-2000 m
kõrgusel. Kollase alamliigi õied peaksid olema kollased üksikute punakaspruunide
ruudukestega. Siin pakutavad kollase alamliigi taimed on üles kasvatatud 1999.
aastal Göteborgi Botaanikaaiast saadud seemnetest, mille emataimed variandist OS
718 korjas 1987 (?) aastal Ole Sønderhousen Prantsusmaalt Val Fontanalbast Malga
Sottanist läänes paiknevast Caktrinost 500 m kõrguselt. Minu aias seemnest
kasvanud 30 cm kõrguse hiigelõielise taime õied polnud mitte kollased, vaid
ebamäärase tuhmi heleda pruunika õiega. Seest on õis lilla-kollaseruuduline. Ehkki
minu seemiku õievärv on märgatavalt heledam kui liigil (tüüpalamliigil), mida ma
samuti kasvatan, pole ta ometigi enam kollane ja õigem oleks teda käsitleda liigina,
mitte alamliigina. Eriline värvivariant! Kasvab ja paljuneb meie kliimas avamaal
hästi. Päike või poolvari. Parasniiske muld.

ussuuri püvilill Olgast

6,00 €

Fritillaria ussuriensis from Olga (spont Primorye krai, Olga, collector Ljudmila
Kursheva 1985-1987), ussuuri püvilill Olgast. Tartu botaaniku Maximowiczi poolt
kirjeldatud liigi peenike 50-60 (100) cm kõrgune vars kannab mais 1-2 või rohkemgi
rippuvat kellukjat tumepurpurset, tugevalt maleruudulist õit. Taime ülemised
varrelehed (õie kandelehed) on köitraagudega nagu hernel. Liik kasvab Ussuurimaa,
Korea ja Hiina kirdeosa niisketel liivastel muldadel, metsas, niitudel ja jõeorgudes.
Ta armastab parasniiskust ka suvel. Hiinlastel on ta tähtis ravimtaim. Sain sibulad
1985. aastal Primorje kraist Olgast Ljudmila Kurševalt, kes korjas need sealsest
loodusest. Päike jaja poolvari. Parasniiske kuni niiske muld.

kaukaasia lumikelluke

8,00 €

Galanthus alpinus (syn. G. caucasicus, G. schaoricus; spont. Russia, Krasnodar
district, S. slopes of Caucasus mnts.), kaukaasia lumikelluke. Meil oli see liik seni
tuntud G. caucasicus'e nime all ning ta hõlmab nii peal- kui altküljelt sinihallide 1-2
cm laiuste lehtedega Kaukaasias kasvavaid lumikellukesi, mille üks leht ümbritseb
tärkamisel teist poolringjalt ning mille sisemistel õielehtedel on tipusälgu juures vaid
üks roheline laik. Pakutavad taimed pärinevad Kaukasuse mägede lõunanõlvadelt
Krasnodari kraist. Leht on omapärane ja ilus: suhteliselt lai ja selgelt sinihall. Õitseb
aastast olenevalt märtsis või aprillis. Kõrgus 15-20 cm. Aias eelistab liik lehtpuude
varju ja neutraalset parasniisket mulda. Neid sibulaid tellis minult ka Inglise
lumikellukesekollektsiooni hoidja Chris Sanham, kelle hallata on 800 nimelist
lumikellukesesorti ja 200 nimetut varianti.
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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.

lumikelluke 'Bill Bishop'

10,00 €

Galanthus 'Bill Bishop' (Chris Brickell 1998, bulbs sent by the late Bill Bishop from
his garden at Putley, Herefordshire, England), lumikelluke 'Bill Bishop'. See
hiigelõieline lumikelluke on leitud Inglismaalt Herefordshire krahvkonnast Putley
külast Bill Bishopi aiast. Sordinime andis talle 1998. aastal Chris Brickell. 1999.
aastal sai sort auhinna "Awart of Merit". Sort kuulub Mighty Atom-sordirühma.
Märtsis või aprillis puhkevad ebaloomulikult suured õied harali olekus läbimõõduga
5 cm. Sort on Mighty Atom-sordirühmas kõige varajasem. Õievars on vaid õitsemise
algul püsti, sest siis on ta veel lühike, hiljem 20 cm pikkusena poolkaldu kuni
peaaegu lamasklev. Sellise raske hiigeõie püstihoidmine pole lihtne töö! Osa
asjatundjaid peavad sorti 'Bill Bishop' maailma kõige suureõielisemaks
lumikellukeseks. Suuruses suudavad temaga võistelda vaid ülejäänud Mighty Atomseeria 8 sorti. Laiapoolsel lehel on kurrulise lumikellukese (G. plicatus) tunnuseid.
Poolvari ja vari. Parasniiske muld.

suureõieline lumikelluke 'Liisu'

12,00 €

Galanthus elwesii 'Liisu' (Sulev Savisaar 2015), suureõieline lumikelluke 'Liisu'.
25-30 cm kõrgusel varrel puhkeb märtsis või aprillis harali (laiuv) õis, mille üleni
rohelised sisemised õielehed on vaid kitsa valge servakesega. Taim saavutab kohe
peale tärkamist uskumatult kiiresti hea kõrguse. 'Liisu' on minu aia
lumikellukesekollektsiooni kõige varajasem sort. Varred on tugevad, püstised ega
lamandu. Tal on lopsakad pikad ja laiad hallid lehed. Selle huvitava lumikellukese
leidsin 2014. aasta aprillis Tartumaalt ühest Peedu aiast muru seest ja nimetasin
selle aia kunagise omaniku auks. Võtsin sealsest laigukesest paar taime ja need on
minu aias suurepäraselt paljunenud. Kuidas ja kust taim sinna aeda sattus pole
kahjuks kelleltki küsida. Tegu võib olla poest ostetud lumikellukesega, mida
hollandlased meile suureõielise lumikellukese (G. elwesii) nime all pakendatult sisse
toovad ja mida nad massiliselt Türgi loodusest välja kaevavad. Vähem usutav on, et
see on mingi nimeline sort, mille nime ma ei tea. Igatahes väärivad need taimed
ülivarajase õitsemise, kõrguse, võimsuse, lopsakuse ja kauni lehestiku tõttu
sordinime. Poolvari ja vari. Parasniiske muld.
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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.

suureõieline lumikelluke 'White Delight'

10,00 €

Galanthus elwesii 'White Delight' (Arne Mickerts 2007), suureõieline lumikelluke
'White Delight'. Kõrge 25 cm kõrgune õievars kannab laiuvat ühe suure rohelise
märgiga õit. Ilusad laiad ja lamedad sinihallid lehed on püstised ning 25-30 cm
pikkusega ulatuvad kohati õiteni! Selle sordi aretas 2007. aastal Saksamaa
lääneosas Kempeni linnas elav Arne Mickerts. Poolvari ja vari. Parasniiske muld.

täidisõielised lumikellukesed

1,00 €

Galanthus double forms (ﬂ. pl.), täidisõielised lumikellukesed. Siin pakun segu
mitmesugustest huvitavatest täidisõielistest lumikellukesesortidest, mis on ilma
nimeta. Siin ei paku ma hariliku lumikellukese täidisõielist sorti kui liiga tavalist.
Poolvari ja vari. Parasniiske muld.
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lumikelluke 'G71'

4,00 €

Galanthus 'G71' (Fred Bugloss, 1970's), lumikelluke 'G71'. Kõrge (25-30 cm) õievars
kannab laiuvat keskmise tihedusega kuni tihedat täidisõit. Sort kuulub täidisõielise
hariliku lumikellukese ja kurrulise lumikellukese ristamisest (G. nivalis ’Flore Pleno’ x
G. plicatus) aretatud Greatorex Doubles-sordirühma, mille täidisõielised sordid on
omavahel küllalt sarnased. Heyrick Anthony Greatorex (1884 – 1954) aretas selle
sordirühma Inglismaal Norwichi linnas 1940-ndatel aastatel. 1970ndatel aastatel
külastas Inglise Kuningliku Aiandusseltsi liige Fred Bugloss Heyrick Anthony
Greatorexi kunagist aeda Norwichis ja kogus sealt 3 kõige täidisõielisemat
lumikellukest, milledele andis nimedeks 'G71’, 'G75’ ja ’G77’. Poolvari. Parasniiske
muld.

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 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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harilik lumikelluke 'Kullake'

20,00 €

Galanthus nivalis 'Kullake' (Taavi Tuulik 2009), harilik lumikelluke 'Kullake'. Taavi
Tuuliku nr. 7 on korjatud Hiiumaalt Allika külast. Pisikeste sibulatega pisikesed
taimed (kõrgus 8 cm) on kollase sigimiku ja nõrkade kollaste märkidega sisemistel
õielehtedel. Kollased lumikellukesed on maailmas kõige kallimad. Sordist 'Kullake'
ongi saanud välismaa oksjonite üks müügihitt. Teda on seal korduvalt müüdud ning
suurim summa, mis ühe sibula eest saadi, oli 375 naela. Tegelikult on 'Kullake' nii
pisike ja tagasihoidliku välimusega sort, et aiakülastajad marsivad temast mööda
teda märkamata. Põhjalikumalt olen 'Kullakesest' ja muudest
lumikellukestest kirjutanud ajakirja "Maakodu" 2019. aasta märtsinumbris. Poolvari
ja vari. Parasniiske muld.

Voronovi lumikelluke

0,50 €

Galanthus woronowii, Voronovi lumikelluke. Kuni 20 cm kõrguse taime
läikivrohelised laiad lehed on tärgates poolringjalt rullunud, nii et üks ümbritseb
osaliselt teist. Sisemised õielehed on tipmise sisselõikega (sälguga) ning ühe
tipmise hobuserauakujulise, kuid tipust lameda rohelise laiguga, mis ei ulatu õielehe
poole pikkuseni. Voronovi lumikelluke kasvab Kaukaasias ja Taga-Kaukaasias
(Krasnosdari krais, Gruusias, eriti Abhaasias ja Adžaarias) ning Türgi kirdeosas
(Lasistanis) niiskes kuni parasniiskes, kuid küllalt poorses ja õhulises mullas. Kuna
liik pärineb vihmarohketest piirkondadest, ei tasuks taimi ka aias istutada suvel
läbikuivavasse ja ülekuumenevasse mulda. Nad ei taha ka üleujutatavaid kohti.
Voronovi lumikelluke eelistab poolvarju. Aias on ta oma laiade värskeroheliste
läikivate lehtedega kitsaste hallide lehtedega harilikule lumikellukesele kenaks
vahelduseks. Siin pakun Venemaalt Jevgeni Klimovilt 1991. aastal saadud sibulaid.
Selle variandi lopsakas puhasroheline läikiv lehestik võib olla kuni 30 cm kõrgune
ning lehe laius kuni 3,5 cm.

lumikelluke ’Wasp’

12,00 €

Galanthus 'Wasp' (1995, was found by Veronica Cross in a garden in Herefordshire
formerly owned by the Backhouse family), lumikelluke ’Wasp’. Nime on sort saanud
õie kuju järgi, mis meenutab herilast (inglise keeles wasp). 15-25 cm kõrgusel varrel
on aprillis kitsaste ja pikkade herilase tiibu meenutavate õielehtedega sihvakas õis.
Ka sinihallid renjad püstised lehed on kitsad. Sordi avastas 1995. aastal briti
lumikellukesekasvataja Veronica Cross Inglismaa lääneosast ajaloolisest
Herefordshire krahvkonnast Sutton Saint Nicholasest, Sutton Courty aiast, mis
kuulus varem kuulsale nartsisse kasvatavale ja aretavale Backhouse perekonnale.
Vari ja 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.

võrkiiriste segu (McMurtrie hübriidid)

1,00 €

Iridodictyum McMurtrie hybrids mix, võrkiiriste segu (McMurtrie hübriidid). Läänes
pole võrkiirise ladinakeelset perekonnanime Iridodictyum enamasti omaks võetud
ning kasutatakse selle asemel laiamahulist Iris nime. Kanada iirisearetajal Alan
McMurtriel õnnestus 1989. aastal teha rida õnnestunud ristamisi eri liiki võrkiiriste
vahel. Üheks ristlusvanemaks oli lüükia võrkiirise teisend Iris histrioides var.
sophenensis, teiseks aga Danfordi võrkiiris. Saadud hübriidid (Iris sophenensis x
danfordiae) alustasid 5 aastat hiljem (1994) õitsemist. Hübriidide sisemised
(püstised) 2-2,5 cm pikkused õielehed olid väga kitsad: vaid 0,3 kuni 3 mm. Selle
tunnuse olid nad pärinud Danfordi võrkiiriselt, millel on vaid lühikesed
harjasetaolised sisemised õielehed. Võrdluseks: hariliku võrkiirise (Iris reticulata)
sisemised õielehed on 7-10 mm laiused. Hiljem tegi Alan võrkiiristega veel
tuhandeid ristamisi, saades palju huvitava õievärvusega ja õiekujuga vorme. Olen
neid arvukaid sorte Lätist tellinud, kuid nagu kiuste on just minu ühtedeks
lemmikuteks olevate võrkiiriste puhul sealt saadud ligi pooled sordid valedeks
osutunud, olles samas siiski McMurtrie aretised. Neid pakungi teile seguna.

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.
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Vinogradovi võrkiiris

4,00 €

Iridodictyum winogradowii (syn. Iris winogradowii), Vinogradovi võrkiiris
(Vinogradovi iiris). Kuni 10 cm kõrguse taime suured, 5-7 cm läbimõõduga
helekollased õied puhkevad aprillis. See haruldane ja loodusest kaduv liik kasvab
Gruusias Lomismta mäe niisketel alpiniitudel ja huumusrikastes kaljupragudes. Dr.
Rodionenko sõnul kasvas 1972. aastal looduses veel vaid mõnisada taime. See
kaunis sibullill sobib meie niiskesse kliimasse suurepäraselt, sest erinevalt teistest
võrkiirise liikidest ei taha Vinogradovi võrkiiris suvist kuiva puhkeperioodi. Eelistab
huumusrikast turbalisandiga parasniisket mulda ja kerget varju (kuid talub hästi ka
päikeselist kasvukohta). Mulla täielikku läbikuivamist ta ei taha, sest sibulate
juurdumine algab varakult. Suurema kuivamisohu tõttu ei meeldi Vinogradovi
võrkiirisele potis kasvada. Võrreldes teise kollaseõielise võrkiirisega, Danfordi
võrkiirisega, on Winogradovi iiris palju rikkalikumalt õitsev. Päike ja poolvari.
Parasniiske muld.

iiris 'Anacrusis'

4,00 €

Iris ‘Anacrusis’ {Harald Mathes 1992; AB/OGB/ABM; seedling 88-MD-16: 'Dresden
Gold' x T-IAM: [(I. iberica x I. auranitica) x I. suaveolens (I. mellita)]}, iiris
'Anacrusis'. Meil juuni esimesel poolel õitsevate suurte tumedate redispurpursete
(lillade) õite välimisel õielehel on peaaegu must (mustjaspunane)
signaallaik. Sordikirjelduses on õitseva taime kõrguseks 50 cm, minu aias 35
cm. Saksamaal Gladbeckis elava Harald Mathewsi aretatud ja 1992. aastal
registreeritud varajane sort on saadud järgmisest ristamisest: 'Dresden Gold' x TIAM: [(I. iberica x I. auranitica) x I. suaveolens (I. mellita)]. Sordi saamiseks on
kasutatud koekultuuri meetodit ja kolhitsiini, et muuta diploidne taim tetraploidseks
ja viljakaks. 'Anacrusis pole aediiris, vaid kuulub rüüiiriste (arilliiriste) rühma,
kitsamalt rüü-habeiiriste (Iris Arilbred-rühma) hulka (sest on saadud rüüiirise
ristamisest habeiirisega), veel täpsemalt Oncogeliabred-rühma ehk OGB-rühma
(habeiirisega on ristatud Oncogelia rühma esindajat. Oncogelia rühmas valitsevad
Oncocyclus-alamsektsiooni tunnused). Kõrgust arvestades kuulub sort
keskmiste rüü-aediiriste ehk keskmiste Arilbred-iiriste (inglise keeles Arilbredmedians, Aril-medians või Aril-meds, lühendatult ABM) hulka. Üheks isataimeks
oleva Süürias kasvava kääbuskasvulise habeiiriseliigi I. suaveolens (syn. I.mellita)
kaudu on esmakordselt viljuvate rüü-aediiriste (arilbredide) rühma sisse viidud
habeiirise geenid, mis ei pärine kõrgelt aediiriselt. 'Anacrusis' on saanud 2
olulist auhinda: Honorable Mention 1995 ja Award of Merit 1999. Sordi
esvanemateks olevad liigid gruusia iiris (Iris iberica) ja Iris auranitica on liiga suure
soojanõudluse ning niiskusõrnuse tõttu Eesti oludes avamaale täesti
sobimatud. 'Anacrusis' on minu aias avamaal juba 4 aastat kasvanud, kuid seni vaid
korra õitsenud. Ma ei pea sorti Eestis avamaal perspektiivseks, küll aga kasvaks ja
õitseks ta edukalt ja probleemideta kilehoones. Päike, soe kasvukoht. Kuiv kuni
parasniiske muld.
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iiris 'Satan's Mistress'

8,00 €

Iris 'Satan's Mistress' (hybridized by Gustav Seligmann; year of registration or
introduction: 1982; OT; 'Red Rapport' x 'Swahili'), iiris 'Satan's Mistress'. Kuna tegu
on ühe tumedaima, peaaegu musta iirisega, siis on mõistetav, miks sordile pandi
nimeks "Saatana Armuke" (tõlgitud sordinimesid muidugi kasutada ei tohi).
Keskvarajane juunikuus õitsev sort. 90 cm kõrgusel varrel asuvad mustad õied on
punaka või lilla varjundiga. Vaid habemel on kollakas tipp. Lehestiku kõrgus on 50
cm. Sisuliselt on tegu rüü-aediirisega (rüüiirise hübriid aediirisega), täpsemalt
Regeliabred-rühmaga. 25% selle sordi pärilikkusest pärineb Korolkovi iiriselt (Iris
korolkowii). Rahvusvaheline Arilliiriste Selts ei loe sorti arilliiriste (rüüiiriste) hulka
kuuluvaks, kuna rüüiirise tunnused avalduvad sordil liiga nõrgalt. Seetõttu loetakse
teda kõrgeks aediiriseks või tähistatakse taolisi sorte arlliiriste registris lühendiga
OT ("other than" arilbreds: muud kui rüü-aediirised). Sort on meie kliimas
vastupidavaks osutunud ning ka paljuneb normaalselt. Päike. Kuiv kuni parasniiske
muld.

buhhaara juuno 'Duschanbe’

3,00 €

Juno bucharica 'Duschanbe' (Janis Rukšans 1995; K 78; spont. near Dushanbe,
Kulyabskaya oblast, Tajikistan, collector Aris Kruminš 1978), buhhaara juuno
'Duschanbe’. Aias hästi kasvav 25-30 cm kõrgune üleni puhaskollaste õitega klooni
korjas Aris Kruminš Tadžikistanist Dušanbe lähedalt 1978. aastal (K 78). Õitseb
mais. 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.
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juuno 'Morning Sky'

7,00 €

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’. Aretaja ise peab
'Morning Sky'd enda aretistest kõige tumedamaks ja jõulisemaks sordiks. Sibulad on
suured ja jämedate pikkade säilitusjuurtega. Aretaja andis 1997. aastal sordile nime
’Skyline’, 2001. a. aga praeguse nime. Päike. Parasniiske kuni kuiv muld.

kevadine märtsikelluke Starõi Krõmist

1,00 €

Leucojum vernum (spont. Crimea, city Staryi Krym, collector Nadezhda Polyakova
1985), kevadine märtsikelluke Starõi Krõmist. Üldtuntud kauni varakevadise lille
10-30 cm kõrgusel varrel ripub aprilli algul lumivalge õis, mille iga 2 cm pikkuse
õielehe tipus on kollane laik. Lumikellukesest on kevadine märtsikelluke kaunim.
Euroopa looduses kasvab ta sega-lehtmetsades pool- või täisvarjus, tihti aga
märgades kohtades ojakeste ääres. Ka aias tuleks märtsikelluke istutada lehtpuude
ja -põõsaste alla küllalt niiskele kasvukohale. 1985. aastal Starõi Krõmist saadud
looduslik variant talub minu aia kuivi tingimusi teistest variantidest märksa
paremini, kuid on meil levinud variantidest hilisem tärkaja ja õitseja.

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.
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liilia 'Saules Meita'

1,00 €

Lilium 'Saules Meita' (J. Vasarietis 1987; Ia), liilia 'Saules Meita'. Madal kollane, kõige
varajasem minu liiliatest.

liilia 'Vostotsnaja Skazka’

3,00 €

Lilium 'Vostotsnaja Skazka' [I (a): Kirejeva, 1984], liilia 'Vostotsnaja Skazka’.
Tumepunased püstised musta täpistusega arvukad õied on tihedas pikas õisikus.
Nimi tähendab tõlgituna “Idamaa Muinasjuttu”.

võsundmerendera

3,00 €

Merendera sobolifera (syn. Colchicum soboliferum), võsundmerendera. Taimel on
pulgakujulised rõhtsate juurevõsunditega mugulsibulad. Roosakasvalged 5 cm
kõrgused õied puhkevad märtsi lõpus või aprillis. Liik kasvab Balkanil, Türgis,
Kaukaasias, Kesk-Aasias ja Iraanis. Päike. Kuiv kuni parasniiske muld.
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armeenia kobarhüatsint, valge väga hiline

1,00 €

Muscari armeniacum white, very late; armeenia kobarhüatsint, valge väga hiline.
Sibullilleregistri järgi on sordi 'Album' valged õied keskmise õitseajaga. Urmas
Laansoolt saadud Göteborgist pärinev pika ja terava tipuga valgeõieline armeenia
kobarhüatsindi variant aga on ülimalt hilise õitseajaga – lausa ebaloomulikult hiline.
Õitseb juunis. Erinevalt tavalisest (keskmise õitseajaga) valgest kobarhüatsindist,
mis on ohtrate pisikeste tütarsibulate tõttu ülihea paljuneja, ei moodusta hiline
valge kobarhüatsint väikesi tütarsibulaid üldse või tekib neid minimaalselt, mistõttu
on ta aeglane paljuneja. Päike. Parasniiske muld.

armeenia kobarhüatsint LST 010

1,00 €

Muscari armeniacum LST 010 (Turkey near lake Egirdir at alt. 950 m), armeenia
kobarhüatsint LST 010. Algselt looduses suurem, aias väiksem taim on maikuus
säravsiniste viljaliste õitega ning tipus heledamate siniste viljatutest õitest
"mütsiga". 5 kasvatusaasta jooksul on sibulad pidevalt suurust kasvatanud ning pole
andnud ühtegi tütarsibulat. Ilmselt tal vegetatiivse paljunemise võime puudub ning
looduses levib ta vaid seemnetega. Sibul annab mitu või rohkem õisikuvart. Kuna
õisikuvarsi on palju, kuid sibulaid vähe, siis osutub nõudlus palju suuremaks minu
võimalusest sibulaid pakkuda. Sibulad on korjatud 2005. aastal Türgi edelaosast
Isparta provintsist Egirdiri (endise nimega Egridir) järve lähedalt 950 m kõrguselt.
Korjajaks oli ekspeditsioon nimega LST (Latvian, Swedish Turkey Trip 2005)
koosseisus Janis Rukšans, Arnis Seisums, Henrik Zetterlund ja Gerben Tjerdsma.
Päike. Parasniiske muld.

armeenia kobarhüatsint RIGA 114

1,00 €

Muscari armeniacum RIGA 114 (Osmaniye province, valley Yarpuz, 2-3 km before
vill. Yarpuz), armeenia kobarhüatsint RIGA 114. 20 cm kõrguse mais õitseva taime
sinised õisikud on violetse varjundiga. 5 kasvatusaasta jooksul pole ma tal näinud
ühtegi tütarsibulat. Näib, et sel vormil vegetatiivne paljunemine puudub ning ta
paljuneb vaid seemnetest. Taimed korjas 2002. aastal Türgi lõunaosast Osmaniye
provintsist Yarpuzi orust Yarpuzi külast 2-3 km kauguselt ekspeditsioon nimega
RIGA, kuhu kuulusid lätlased Janis Rukšans, Indra Valiniece, Guna Rukšane ja Arnis
Seisums. Päike. Parasniiske muld.

sibullilled.ee

lk 48

Sulev Savisaare püsilillekataloog 2019

armeenia kobarhüatsint 'Saﬃer’

0,30 €

Muscari armeniacum 'Saﬃer’ (syn. M. a. 'Saphir’; A. L. van Bentem 1985), armeenia
kobarhüatsint 'Saﬃer’. Kõige kõrgekasvulisem armeenia kobarhüatsindi sort on
hiline ning kannab mais-juunis kuni 30 cm kõrgustel jäikadel varbadel väga pikki,
kuid mitte tihedaid õisikuid omapäraste tuhmide hele-violettsiniste (värvitoon 97a)
õitega. Õie suue on kinni kasvanud ning ei avane ka õitsemise ajal, mistõttu
putukad ei saa õit tolmeldada ja seemneid ei teki. Lõikelillena õitseb ja püsib vaasis
kaua.

varane kobarhüatsint 'White Magic'

0,30 €

Muscari aucheri 'White Magic' (raiser Boltha B.V., registrant Boltha B. V. 2003),
varane kobarhüatsint 'White Magic'. Enamik maailmas M. aucheri nime all
viljeldavaid taimi ei vasta ehtsa liigi kirjeldusele, olles enamasti hübriidid või
armeenia kobarhüatsindi variandid. Ehtne varane kobarhüatsint on Türgi loodusest
hiljuti uuesti kultuuri viidud ning aedades levikut alustanud. Botaanilisele
kirjeldusele vastav varane kobarhüatsint (M. aucheri) on vaid 10-12 cm kõrgune, 2-3
lehega mõõtudes 7-9 cm x 0.6 cm. Õisik on tihe ja väga lühike, mitte üle 2 cm
pikkune. Õis on armeenia kobarhüatsindi omast poole väiksem ning tolle õiest
puhtama ja heledama sinise värvusega. Viljakate ja viljatute õite vahel on väike
värvierinevus kuid see varieerub liigi levila piires. Nüüd on käibele tulnud ka varase
kobarhüatsindi sordid (värvusvariandid), millest ühte siin pakungi. Valgete
õisikutega taim õitseb mais.

taevassinine kobarhüatsint KPPZ 241

1,00 €

Muscari azureum KPPZ 241 (spont. Turkey, Sivas province, Kizildag pass),
taevassinine kobarhüatsint KPPZ 241. Türgist, Sivasi provintsist Kizildagi mäekurust
(mis asub 2190 m üle merepinna) korjatud sibulad õitsevad minu aias aprillis erktaevassiniste tihedate 3 cm pikkuste õisikutega. Helesinised õied muutuvad enne
äraõitsemist tumesiniseks. Õied ei kitsene tipust nagu kobarhüatsindil, vaid on
kellukjad, mistõttu liiki on botaanikute poolt paigutatud ka pisihüatsindi
(Hyacinthella) perekonda. Taim annab hästi isekülvi, mistõttu ta sobib ka
metsistumiseks pargis või aianurgas. Puhkedes on õisikuvars alla 10 cm kõrgune,
õitsemise lõpuks pikeneb 30 cm-ni, viljumise ajaks koguni 40 cm-ni. Taimede
loodusest korjajateks olid 1990. aastal M. Kammerlander, E. Pasche, J. Persson ja H.
Zetterlund.
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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.

lasuur-kobarhüatsint KPPZ 90-318

3,00 €

Muscari coeleste KPPZ 90-318 (Kop Da pass, E Anatolia, Turkey), lasuurkobarhüatsint KPPZ 60-318. 5-10 cm kõrguse aprillis-mais õitseva taime munajas
kuni lairuljas, 1-3 cm kõrgune ja 1-2 cm läbimõõduga hõredapoolne õisik koosneb
kellukjatest (tipust laienevatest) 0,5 cm pikkustest ja tipust peaaegu sama laiadest
taevassinistest õitest. Helesinised õied muutuvad enne äraõitsemist lillaks kuni
tumesiniseks. Õitsemise lõpul on õisikuvars pikenenud 30 cm-ni ning vilikond on
kuni 10 cm pikkune. Liik kasvab Armeenia ja Türgi idaosa mägedes. Lähisugulasest
taevassinisest kobarhüatsindist (M. azureum) erineb ta vaid hõredama ja
väheseõielisema (ainult 6-25 õit tolle 20-60 vastu) õisiku ning allakäändunud
õieraagude (tollel tõusvad või laiuvad) poolest. Pakun Janis Rukšansilt saadud KirdeTürgist Gümüsane provintsist Kop Dagi mäekurust 1990. aastal korjatud sibulaid
kogujakoodiga KPPZ 90-318. KPPZ tähistab taime loodusest korjajaid: M.
Kammerlander, E. Pasche, J. Persson & H. Zetterlund. Lasuur-kobarhüatsint on nii
Eesti kui muu maailma aednikele vähetuntud liik.
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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.

loalehine nartsiss

3,00 €

Narcissus assoanus, loalehine nartsiss. 13Y-Y. Liik kuulub sektsiooni Jonquillae. Vaid
10-15 (30) cm kõrguse varakevadise mais õitseva ilusa pisikese nartsissi 1-3
sarikõisikus asuvat magusalõhnalist küljelevaatavat 2 cm läbimõõduga üleni
sügavkollast õit on 1,5 cm pikkustel õieraagudel. Laiuvad ja suhteliselt laiad
õielehed on kuni 1 cm pikkused. 1 cm läbimõõduga veidi tumekollasem kausjas
lisakroon on väga lühike (0,5 cm). Poolruljad tumerohelised väga kitsad (1-2 mm)
lehed on pikad, kuid enamasti siiski varvast lühemad. Liik kasvab Prantsusmaa
lõunaosas ning Hispaania lõuna- ja idaosas. Ehkki Läänes soovitatakse teda
külmaõrnuse tõttu kasvatada alpimajas, on liik üllatuslikult meie kliimaoludes
avamaal katmatult juba alates 2003. aastast edukalt talvitunud. Päike. Taim kasvab
kuivavõitu aluselisel mullal. Talub hästi põuda. Ta paljuneb hästi ja kiiresti ka
seemnetest.

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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harilik varespiim

3,00 €

Nothoscordum bivalve, harilik varespiim. Kuni 20 cm kõrgune varb kannab hõredat
2 cm läbimõõduga sarikõisikut, mis koosneb püstistest väikestest valgetest või
kreemikasvalgetest kollase südamega õitest. See tagasihoidliku välimusega lill
õitseb igal aastal kaks korda: algul mais-juunis-juulis, seejärel septembris-oktoobris.
Õitseajal on taim roheliste niitjate lehtedega. Levila ulatub USA-st LõunaAmeerikasse. Ladinakeelne perekonnanimi Nothoscordum tähendab tõlkes
ebalauku. Laugu lähisugulased nad ongi, ehkki laukudele omane lõhn ja maitse
varespiimadel puudub. Algselt kirjeldati liik hoopis linnupiimana. Sibula väliskest on
kilejas. Õitsemissuurusega sibulad on väga väikesed. Päike. Eelistab niisket kuni
märga mulda, kuid kasvab normaalselt ka parasniiskel mullal.

kaar-linnupiim Krasnodarist

3,00 €

Ornithogalum arcuatum from Krasnodar (spont. NW Caucasus, Krasnodar distr.),
kaar-linnupiim Krasnodarist. Nime on liik saanud kaarjalt ülespoole käänduvatest
viljaraagudest. 110 cm kõrguse taime tihedas 40 cm pikkuses ja kuni 8 cm laiuses
kobarõisikus on juunis-juulis kuni 40 valget 3 cm läbimõõduga õit. Kitsas roheline
triip õielehe seljal esineb ainult tipupoolel või puudub hoopis. Minu aias puhkeb ta
juuni keskel kõrgetest linnupiimadest kõige esimesena õide. Pakutavad taimed
pärinevad Loode-Kaukaasiast Krasnodari lähedalt hõredast metsast. Peenikesi
tütarsibulaid ei moodusta. 3 EUR

rikkalik linnupiim

3,00 €

Ornithogalum exscapum, rikkalik linnupiim. Ladina sõna “exscapum” tähendab
“ilma varvata”, ehkki tegelikult on tal lühike õisikuvars olemas. Taim on tõepoolest
madalakasvuline, 5-15 cm kõrgune, lameda õisikuga (kännasega) juunis. Õie
läbimõõt on alla 3 cm. Iga valge õielehe seljal on roheline vööt. Renjad siledad lehed
on pealispinnal valge keskjoonega. Kasvab looduslikult Vahemeremaade
karjamaadel (k.a. Itaalias). Taimed olen üles kasvatanud Itaaliast Liguuria pealinnast
Genovast saadud seemnetest 1990-ndatel aastatel. Aianduses peaaegu tundmatu
liigi sibulaid pakub maailmas vaid mõni ﬁrma. Õitseb väga rikkalikult tiheda madala
valge õievaibana. Sellele viitab ka eestikeelne liigiepiteet „rikkalik“.
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süstlehine linnupiim

2,50 €

Ornithogalum lanceolatum, süstlehine linnupiim. Madala taime rohkem kui 20 valget
õit puhkevad aprillis-mais peaaegu maapinnal (5 cm kõrgusel) kuni 20 cm pikkuste
ja kuni 2 cm laiuste laiuvate, süstjate, läikivate lehtede vahel. Kasvab Türgi,
Liibanonis ja Süüria mägedes. Pakutavate taimede täpsem korjekoht pole teada,
aga nad pärinevad Türgist. Päike. Parasniiske muld.

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.

Kochi linnupiim GLUZ 98-9

3,00 €

Ornithogalum orthophyllum subsp. kochii GLUZ 98-9 (spont. Elburs, mt. Tochal),
Kochi linnupiim GLUZ 98-9. Kuni 15 cm kõrgune taim õitseb mai teisel poolel ja
juunis tiheda valge õisikuga. Antud kloonil vegetatiivse paljunemise võime puudub:
juba 20 aastat kasvavad samad sibulad ilma ühtegi tütarsibulat juurde
andmata. Teda saab paljundada vaid seemnetega. Pakutavad sibulad korjas 1998.
aastal Iraani põhjaosast Alborzi (varasem eestikeelne nimi: Elburs) mäestikust
Tochali mäelt (mis on Alborzi kõrgeim mägi) ekspeditsioon nimega GLUZ
(moodustub sõnade Goteborg, Liden, Uppsala, Zagros esitähtedest) ehk SLIZE,
milles osalesid Arnis Seisums & Magnus Liden + Assadi, Mozaﬀarian ja Popp. Päike.
Kuiv kuni parasniiske muld.
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pürenee linnupiim

3,00 €

Ornithogalum pyrenaicum (syn. O. ﬂavescens), pürenee linnupiim. Jah, see on tõsi,
et meie kliimas avamaale sobivate linnupiimade seas leidub üks liik, mille õied pole
valged! 80-110 cm kõrguse taime väikesed rohelised kuni kollakasrohelised õied on
juunis-juuli algul hõredates püstistes pikkades õisikutes. Peenikesi tütarsibulaid ei
moodusta. Liik kasvab Lääne- ja Lõuna-Euroopas, Marokos, Krimmis, Kaukaasias ja
Türgis. Päike. Parasniiske muld.

hajastani linnupiim SLIZE 049

2,00 €

Ornithogalum schelkownikovii SLIZE 049 (Siabishe, Mazandaran province,
Iran), hajastani linnupiim SLIZE 049. 50 (90) cm kõrgune taim õitseb juuni teisel
poolel ja juuli esimesel poolel pika valge õisikuga. Lehed on kitsad. Pakutavad
taimed korjas 1998. aastal Iraani põhjaosast Mazandarani provintsist Siabishest
SLIZE nimeline ekspeditsioon, milles osalesid Arnis Seisums ja Magnus Liden +
Assadi, Mozaﬀarian ja Popp. Liigi määras Arnis, kuid nimi on kaheldav, sest hajastani
linnupüiim peaks olema rohkem püramiidse õisikuga. Nimele vaatamata on
tegemist kindla loodusliku leiukohaga ilusa taimega. Päike. Kuiv kuni parasniiske
muld.

zangezuri linnupiim

2,00 €

Ornithogalum schmalhauseni (Ornithogalum balansae var. stenophyllum; spont.
Armenia, Zangezur, mount. Hustup, up to 3000 m, coll. Arnis Seisums 1989),
zangezuri linnupiim. Valged lamedad õisikud aprilli lõpus või mai esimesel
poolel asuvad arvukate pikkade ja kitsaste püstiste lehtede vahel lausa maapinnal,
kuid on lehtede vahelt siiski hästi nähtavad. Pakutavad sibulad korjas 1989. aastal
lätlane Arnis Seisums Armeeniast Zangezuri mäestikust Hustupi mäelt. Ta kasvab
kõrgmäestikus alpiaasal kuni 3000 m kõrgusel ja õitseb sulava lume läheduses.
Maailmas harva pakutav liik. Päike. Parasniiske muld.
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Sintenisi linnupiim Talõšist

2,00 €

Ornithogalum sintenisii RSZ 87-01 (spont. S Aserbaidzhan, Talysh, on a stony slope
between Lerik and Gosmeljan, 1500 m), Sintenisi linnupiim Talõšist. Taim on vaid
5-10 cm kõrgune. 15 cm pikkuste kitsaste kõverdunud lehtede keskel istub
üllatavalt vara – juba aprillis peaaegu “koorikuna” vastu maad asuvas lamedas
pikaraolises kobarõisikus 15-25 kaunist lumivalget tähtjat õit. Sügisel tekkivad uued
lehed talvituvad väga hästi. Liik kasvab Kaukaasias ja Iraanis Kaspia mere äärses
piirkonnas. Pakutavad taimed on korjatud 1987. aastal Läti ekpeditsiooni poolt
Aserbaidžaanist Talõši mäestikust Iraani piiri lähedalt kiviselt nõlvalt 1500 m
kõrguselt Leriki linna ja Gosmelyani küla vahelt. Korjajateks olid Janis Rukšans, Arnis
Seisums ja Aina Zobova. 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.

Hookeri kuutõverohi

5,00 €

Polygonatum hookeri (from Himalayan mountains (Sikhim) where it grows at
3000-3300 m height), Hookeri kuutõverohi. Himaalajast Sikkimist (osariik India
idaosas Bhutani ja Nepali vahel) 3000-3300 m kõrguselt pärinevad mägitaimed
erinevad meile tuntud kuutõverohtudest nagu öö päevast. Vaid 5 cm kõrgused laiu
padjandeid moodustavad taimed õitsevad meil mai teisel poolel roosade püstiste
laiuvate õitega. See ehtne alpitaim eelistab aluselist (lubjast) mulda ja päikest.
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Ingridi silla ’Vaclav’

4,00 €

Scilla ingridae 'Vaclav' (Janis Rukšans 1998; syn. S. siberica var. taurica, S. ingridae
var. taurica, collected in Taurus mnt. range, S Turkey), Ingridi silla ’Vaclav’. Minu
kollektsiooni kõige õierikkam silla. Sibulast võib tekkida mõnikord koguni 5-7 pikka
õisikut, millest igaüks võib kanda kuni 20 sügavsinist õit. Kõrgus õitseajal aprillis 25
cm, viljumise ajal 35 cm. Janis Rukšans, kes sordi 1998. aastal nimetas, sai selle
sibulad Scilla ingridae nime all oma tšehhi sõbralt Václav Joštilt, sellest ka sordi
nimi. Mõnikord on sarnase välimusega taimi pakutud ka nime all Scilla siberica var.
taurica. Algselt andis Janis sellele vormile nimeks Scilla siberica 'Vaclav'. Tagantjärgi
on selgunud, et tegemist on hoopis liigiga õrn silla (Scilla melaina). Liigiepiteet
melaina vihjab liigi ainulaadsele tunnusele: musta seemne küljes on suur lihakas
must lise (arilloid, elaiosoom ehk stroﬁool). Siiski ei saanud ta 2017. aastal
eestikeelseks nimeks ei mustalisemeline silla ega mustaseemneline silla, vaid
hoopis türgikeelsest nimest "Narin sümbül" (tõlgituna "õrn hüatsint") lähtuvalt õrn
silla. Kuna õrna silla piires esineb looduslikku varieeruvust, oleks edaspidi
tõenäoliselt mõistlikum siin pakutavate sibulate puhul kasutada nime Scilla melaina
'Vaclav'. Poolvari. Parasniiske muld.

armeenia silla BATM 168

3,00 €

Scilla siberica subsp. armena BATM 168 (coll. 2004 in Turkey near road from Kars to
Ardahan, 43 km after Kars, where it grows on peaty clay, between stones at 2175
m), armeenia silla (hariliku silla armeenia alamliik) BATM 168. Õisikuvars on
tüüpalamliigist (S. s. subsp. siberica) madalam – kõrgus vaid 10 cm ning taimed on
looduses vaid ühe (harva kahe) sügavsinise (meeldivalt tumeda) õiega varrel
(tüüpalamliigil 1-3, tavaliselt 2 õit). Sibul annab looduses 1-3 vart, kuid aias tekib
varsi märksa rohkem. Õitseb aias aprillis. Õierikkuse, õisikuvarte arvukuse ja
õievärvi tumeduse (sügavuse) järgi otsustades on armeenia silla minu hinnangul
hariliku silla alamliikidest kauneim. Alamliik kasvab Taga-Kaukaasia lõunaosas
(Gruusias ja Armeenias) ning Türgis. Armeenia silla kasvab kõrgmäestiku aasadel
ning vaid harva madalamal kui 2000 m. Pakutavad taimed on korjatud 2004. aastal
Türgi kirdeosast Karsi ja Ardahani vahelise maantee lähedalt 2175 m kõrguselt.
Korjajateks oli meeskond koosseisus Henrik Zetterlund (Rootsi, Göteborg), Arnis
Seisums (Läti, Salaspils) ja Janis Rukšans (Läti, Cesis), kes nimetasid oma
ekspeditsiooni nimega Põhja ekspeditsioon Batmanisse (lühendatult BATM) ehk
Rootsi-Läti Türgi ekspeditsioon 2004, ingliskeelse nimega Nordic Expedition to
Batman (Swedish-Latvian Turkey Expedition 2004). Päike ja poolvari. Parasniiske
muld.
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kaukaasia silla ’Talish’

2,00 €

Scilla siberica subsp. caucasica 'Talish' (Janis Rukšans 2004; RSZ 87-15; coll. near
Lerik in Talysh, S Aserbaijan) ), kaukaasia silla (hariliku silla kaukaasia alamliik)
’Talish’. Kõrgetel 20-30 cm pikkustel paljuõielistel õisikuvartel on looduses kuni 6
(tavaliselt 3-5) sirgete õieraagudega tume-violetjassinist suurt kuni 2 cm
läbimõõduga õit. Ühest sibulast kasvab 1 kuni mitu õisikuvart. Õitseb
aprillis. Karabahhiast kirjeldatud alamliik kasvab Taga-Kaukaasia idaosas Talõši
mäestikus (Aserbaidžaanis ja Iraanis). Kaukaasia silla kasvab mägede
metsavööndis, mitte kõrgetel alpiaasadel nagu tema lähisugulane armeenia silla (S.
siberica subsp. armena). Meil kasvab kaukaasia alamliik aias hästi. Siin pakutavad
taimed on korjatud 1987. aastal Aserbaidžaanist Talõši mäestikust Leriku linna
lähedalt Janis Rukšansi, Arnis Seisumsi ja Aina Zobova poolt. Leriku linn asub
1096 m kõrgusel merepinnast. Poolvari. Parasniiske muld.

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.

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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paatjas kolmiklill

7,00 €

Trillium sulcatum, paatjas kolmiklill. Suurekasvuline 55 cm kõrgune taim tugevatel
õievartel ja pikkadel õiraagudel asuvate küljele või allapoole vaatavate väga
tumepunaste õitega õitseb mai lõpus ja juuni algul. Kroonlehed on laiad, hea
katvusega ning tugeva tekstuuriga. Sigimikud on tumepunased. Enam-vähem
kerajad lihakad viljad on punased. Annab isekülvi. On üks suuremalehistest
kolmiklilledest. Lehed on puhasrohelised ja pka terava tipuga. Nimi "paatjas" vihjab
liigi määramistunnusele: tupplehe tippude paaditaoliselt üles käändunud servadele.
Looduslikult kasvab liik USA-s Lääne-Virginia, Virginia, Tennessee, Kentucky, PõhjaCarolina, Georgia ja Alabama osariikide metsades neutraalsel kuni nõrgalt
happelisel mullal. Pakutavad taimed olen toonud 1998. aastal Rootsist Göteborgi
botaanikaaiast püstise kolmiklille (Trillium erectum)) nime all. Taime õige nime
leidmine polnud raske tema suurte mõõtmete ja tugevuse, omapärase
õievärvuse ning paatjate tupplehe tippude järgi. Vari ja poolvari. Parasniiske muld.

rohekas kolmiklill

12,00 €

Trillium viridescens, rohekas kolmiklill. 30 cm kõrgune hiline taim kannab mai lõpus
ja juunis raotuid rohelisi või kollakasrohelisi õisi, mis on aluselt lillakad. Alusel
pinnukest moodustavad kitsad kroonlehed on kuni 4 cm pikkused ja kuni 1 cm
laiused. Liik kasvab USA-s Kansase, Oklahoma, Missouri, Arkansase ja Arkansase
osariikide lehtmetsades, aga ka preeria servaaladel raskel savimullal. Suhteliselt
tagasihoidliku välimusega taim. Siin pakutavad taimed tõin Göteborgi
Botaanikaaiast 1998. aastal Trillium viride (rohelise kolmiklille) nime all ning nii neid
ka 2016. ja 2017. aastal müüsin. Nüüd olen ta üle määranud ja ümber nimetanud
rohekaks kolmiklilleks, sest tema lehe pealispinnal pole luubiga vaadates arvukaid
valgeid täpikesi (poore) näha, viljalehed on vaid pool tolmuka pikkusest, kroonlehe
pinnukesed on selgelt lillad ning õied on väheavatud. Poolvari. Parasniiske raske
savimuld.

norutulp

2,00 €

Tulipa binutans, norutulp. Nagu nimi ütleb, on taim 2 korda longus. Esimene kord
siis, kui õis on pungas. Õitsemise ajaks tõuseb õis püsti, pärast õitsemist aga on
jälle longus. 10-15 cm kõrgune vars kannab aprilli teisel poolel ja mai algul
suhteliselt väikesi kreeme tähtjaid õisi. Levila ulatub Kesk-Aasias Balkaši piirkonna
kõrbetest, kus taim kasvab liivasel ja savisel pinnasel kuni Tian Shani põhjapoolsete
eelmägedeni. Sibulad pärinevad Janis Rukšansilt, kes omakorda sai need Biškeki
botaanikaaialt loodsest korjatutena. Sellele vaatamata näen õite või õiepungade
lontis olekut harva, enamikel aastatel tunduvad nad olevat püstised. Seega vajab
liigi õigsus põhjalikumat kontrolli. Seetõttu pakun teda ka odavamalt. Päike. Kuiv
kuni parasniiske muld.
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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
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. Ise olen sellise välimusega tulpe seni pidanud
paarisõielisteks tulpideks. Ei turkestani tulbi ega paarisõielise tulbi sibulad ei vaja
iga-aastast väljakaevamist. Päike. Parasniiske muld.

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.
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pojeng 'Diana Parks'

15,00 €

Paeonia 'Diana Parks' (Bockstoce 1942), pojeng 'Diana Parks'. See hübriidpojeng on
saadud varajase pojengi (P. oﬃcinalis) ristamisest valgeõielise pojengiga (P.
lactiﬂora). Erk helepunane, keskmise suuruse (läbimõõt 15 cm) ja keskmise
tihedusega, poolkera tüüpi täidisõis. Särav õievärvus! Varajane. Puhmik madal kuni
keskmise kõrgusega (80-85 cm). Moskva pojenginäituse võitja 1986. aastal
täidisõieliste hübriidide rühmas.

pojeng 'Janice'

20,00 €

Paeonia 'Janice' (Saunders 1939), pojeng 'Janice'. Hübriid on saadud valgeõielise
pojengi (P. lactiﬂora) ja hõlmise pojengi (P. peregrina, syn. P. lobata) ristamisest.
Keskmise suurusega (läbimõõt 14 cm) lihtõis ei avane täielikult, vaid karikataoliselt.
Selle tunnuse on ta pärinud hõlmiselt pojengilt. 1–2 rida erksaid lõheroosasid
(heleroosasid) kroonlehti ümbritseb emakaid ja tolmukaid. Kroonlehed muutuvad
õitsemise käigus järjest heledamaks, lõpetades peaaegu valgetena. Tolmukaniidid
on helekollased, tolmukapead tumekollased, emakasuudmed valged (roosa
varjundiga), meeketas valge. Varajane. Keskmise kõrgusega (85 cm).

valgeõieline pojeng, lihtõielised valged
seemikud

10,00 €

Paeonia lactiﬂora single white seedlings, valgeõieline pojeng, lihtõielised valged
seemikud. Emataimed, millest külvid tegin, pärinevad Kalle Kruusilt, kes sai nad
Primorje krai lõunaosast Jaapani mere ääres asuvast Lazo rajoonist. Mujalt saadud
variantidest erinevad Lazo taimed tagasihoidlikuma välimuse, veidi madalama
kasvu ja väiksemate valgete kuni roosakasvalgete õite poolest. Kuna tegu on juba
mitmenda aias seemnetest paljundatud põlvkonnaga, siis pole tegu enam puhaste
Lazo taimedega, vaid neis võib olla ka minu aias kasvanud mitmete muudest
looduslikest paikadest pärinevate variantide pärilikkust. Varajane. Päike. Parasniiske
muld.
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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. Rikkalik õitseja! Peenejuureline.
Keskvarajane. Puhmik kõrge (100 cm).

valgeõieline pojeng 'Frances Mains'

20,00 €

Paeonia lactiﬂora 'Frances Mains' (Mains 1955), valgeõieline pojeng 'Frances Mains'.
Sort on saadud 'General Gorgas' ja 'Alice Harding' ristamisest. Õis on suurepärase
õrnroosa (heleroosa) värvusega, mis pleekub õitsemise lõpuks peaaegu valgeks.
Kauem säilib roosa toon südamikus. Keskmise suurusega (Ø 15 cm), tihe kuni
keskmise tihedusega, tolmukateta, roos-tüüpi, laiade petaloididega täidisõis. Mõnel
aastal on mõnel petaloidil tugevad lillad emakasuudmemärgid. Keskhiline. Puhmik
kõrge (100 cm). Ameerika Pojengiseltsi näituse üldvõitja 1961. aastal. Sorti on
autasustatud ka medaliga Home Achievment Medal, Chicago 1955. Päike.
Parasniiske muld.

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 '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. Mädapea
pojenginäitusel 15. juunil 2019, kus oli väljas 70 sorti, hääletasid külastajad 'Toivo
Kurmeti' hinnalisele 3. kohale sortide 'Bu-Te' ja 'Peachy Rose' järel.

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).

pojeng 'Pink Hawaiian Coral'

15,00 €

Paeonia 'Pink Hawaiian Coral' (Roy Klehm 1981; 'Charlie's White' x 'Otto Froebel'),
pojeng 'Pink Hawaiian Coral'. See hübriidpojeng on saadud valgeõielise pojengi (P.
lactiﬂora) sordi 'Charlie's White’ ristamisest hõlmise pojengi (P. peregrina) sordiga
'Otto Froebel’. Lõheroosa (korallroosa) suur tasjas lõhnav pooltäidisõis on südames
kollaste tolmukatega. Õitsemise lõpuks muutub õis kahvaturoosaks. Varajane kuni
keskvarajane. Puhmik keskmise kõrgusega (90 cm). Varred on jämedad. 2000.
aastal tuli sort Ameerika Pojengiseltsi kuldmedalivõitjaks.
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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)!

ahtalehine pojeng Bahtšisaraist

20,00 €

Paeonia tenuifolia from Bahtshisarai (syn. P. t. 'Miku', Sulev Savisaar 2016),
ahtalehine pojeng Bahtšisaraist. Madal võsundiline ahtalehine pojeng. 1986. aastal
sain seemneid Krimmi lõunaosas asuvast Bahtšisarai loodusest, mis jõudsid 1992.
aastal õitseikka. Õied puhkevad ülivara: mõni päev peale mai keskkohta, seega kuu
aega varem meie aedade tavalistest pojengidest. Taimede omapära tõttu on mul
nendega olnud mitmeid segadusi. Mitteõitsevad taimed erinevad oluliselt
õitsevatest: esimeste kõrgus on vaid 10 cm (!), teistel 35 cm. Seetõttu pidasin
madalaid taimi Krimmi idaosas kasvavaks pisiliigiks P. lithophila (P. tenuifolia subsp.
lithophila), mis on tüüpilisest ahtalehise pojengi taimest kõigis oma osades
mõõtmetelt väiksem. Selle eksitava nime all (Paeonia tenuifolia subsp. lithophila
stoloniferous, madal võsundiline ahtalehine pojeng) pakkusingi Bahtšisarai taimi
müügiks aastatel 2012...2014. Kuna Bahtšisarai seemnetest kasvasid varieeruva
lehehõlma laiusega taimed, siis valisin segust välja laiahõlmisemad taimed ja
pakkusin neid 2017. aastal müügiks rootsi pojengi madala variandina. Nähes hiljem
neid viljumas, sain aru, et ka laiahõlmisemad taimed kuuluvad tegelikult ahtalehise
pojengi loodusliku varieeruvuse piiresse. Kolmandaks pidasin kõrgeid (35 cm)
õitsevaid taimi rootsi pojengiks (ahtalehise pojengi hübriidiks anomaalse pojengiga)
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ja pakkusin 2017. a. müügiks eksitava nime all rootsi pojeng 'Miku'. Juurikas
moodustab terve kimbu pikki ja peenikesi võsusid, mis muudavad paljasjuurse istiku
ebamugavalt kohevaks ja suureks. Bahtšisarai taimed on piisavalt omapärased, et
kanda vajadusel sordinime 'Miku'. Tuleb vaid teha parandus, et 'Miku' on ahtalehise
pojengi, mitte rootsi pojengi sort. Päike. Parasniiske muld.

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.

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,
alles mais) eelistab amuuri adoonis happelist mulda.
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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.

turkmeenia lauk

0,60 €

Allium cristophii (syn. A. albopilosum), turkmeenia lauk. Turkmeeniast pärinev 40
cm kõrgune (2015. aastal saavutas üks taim kõrguseks koguni 65 cm!) lauk kitsasrihmjate veidi sinakashallide lehtedega ja suurte (2-3 cm) purpurviletsete
metalliläikeliste tähtjate õitega juulis, mis on koondunud väga suurde (15-23 cm)
kohevasse kerajasse õisikusse. Päike, kuiv muld.
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kõrguv lauk

2,00 €

Allium macleanii (syn. A. elatum; spont. Tadjikistan, Baljuvon), kõrguv lauk. 95-100
cm kõrgusel varrel juuni algul puhkev tähtjatest õitest koosnev 10-12 cm
läbimõõduga tihe lillakasroosa õisikukera õitseb kaua – 3 nädalat. Ilusad suured ja
laiad (10-13 cm) puhasrohelised lehed on läikivad. Taim on oma kauni lehestiku
pärandanud ka paljudele temast aretatud liikidevahelistele hübriidsortidele. Ilus
lehestik, tihe õisik ja pikk õitseaeg teeb taimest hinnatava peenra- ja lõikelille.
Pakun Tadžikistanist Baljuvonist korjatud sibulaid.

mäestiklauk 'Kusavli Curl' seemik

0,50 €

Allium oreophilum 'Kusavli Curl' seedling, mäestiklauk 'Kusavli Curl' seemik. Seemik
on saadud Lätis sordi 'Kusavli Curl' seemnete külvist. Too väga madalakasvuline
ebatavaliselt käändunud lehtedega (tipud peaaegu rullis) sort ('Kusavli Curl') on
korjatud lätlaste poolt Tadžikistanist Kusavli-sai („sai” tähendab jõge) ülemjooksult
3200 meetri kõrguselt. Seemikul ei näi emataimega peale tumeda õievärvuse
midagi ühist olevat: ta on kõrgekasvuline, tihedaõisikuline, peaaegu sirgete
lehtedega, mis on noorelt punakad. Erinevalt emasordist on seemik hästi paljunev.
Ehkki mulle see seemik meeldib, pole ma talle sordinime andnud. Päike. Kuiv kuni
parasniiske muld.

pskemi lauk RKMP 82-07

6,00 €

Allium pskemense RKMP 82-07 (spont. S Uzbekistan, Zarafshon ridge, Akbulak
valley), pskemi lauk RKMP 82-07. Tugeva ja võimsa taimena pälvib pskemi lauk ka
temale viitamata alati aiakülastajate tähelepanu. 80 cm kõrgusel õõnsal,
keskpaigast allpool puhetunud varrel puhkeb augustis valgetest tähtjatest õitest
koosnev väga tihe kerajas õisik. Õisikust veelgi huvitavamad on kevadised pakse
sõrmi meenutavad ruljad õõnsad 2-3 cm läbimõõduga lehed, mida võib kasutada
salatiks. Sibulad partiist RKMP 82-07 korjas 1982. aastal Lõuna-Usbekistanist
Zarafšoni mäestikus asuvast Akbulaki orust ekspeditsioon koosseisus Janis Rukšans,
Aris Kruminš, Mari Kits ja Aino Paivel (viimased 2 olid Tallinna Botaanikaaia
aednikud). Enne nende retke seda liiki aianduses ei tuntud. Päike. Kuiv kuni
parasniiske muld.
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altai ülane

6,00 €

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. Liik kasvab Altai mägedes. Poolvari. Vljakas
parasniiske muld.

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.

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.
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sinine jaanihüatsint

0,20 €

Brimeura amethystina (syn. Hyacinthus amethystinus), sinine jaanihüatsint. Kuni 30
cm kõrgusel varval on juunis kohevas ühekülgses õisikus kuni 25 veidi üle 1 cm
pikkust sinist kitsaskellukjat õit. See vähenõudlik liik kasvab Püreneede (Hispaania
ja Prantsusmaa) ning Jugoslaavia loodeosa mägiaasade veidi aluselises ning ka
suvel parasniiskeks jäävas huumusrikkas mullas.

sinine jaanihüatsint 'Alba'

0,20 €

Brimeura amethystina 'Alba' (G. A. Arnott 1887), sinine jaanihüatsint 'Alba'. 20-30
cm kõrgusel varval on juunis kohevas ühekülgses õisikus kuni 25 veidi üle 1 cm
pikkust valget kitsaskellukjat õit. See vähenõudlik hea paljunemisega liik kasvab
Püreneede (Hispaania ja Prantsusmaa) ning Jugoslaavia loodeosa mägiaasade veidi
aluselises ning ka suvel parasniiskeks jäävas huumusrikkas mullas.

harilik sügislill 'Album'

2,50 €

Colchicum autumnale 'Album', harilik sügislill 'Album' (leiukohata). Septembrisoktoobris õitsev 10-15 cm kõrgune valgete õitega aedsort. Peaaegu kõik rahvale
tuntud sügislilled tahavad kasvada täispäikese käes viljakas, vett hästi läbilaskvas
parasniiskes mullas, mis poleks kunagi liiga kuiv.
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aednike ere sügislill

2,00 €

Colchicum laetum hort., aednike ere sügislill. 1-3 10-15 cm kõrgust roosakat või
purpurset ilma valge põhjalaiguta õit puhkevad varakult septembri algul. Õielehed
on kuni 4 cm pikkused. Liik on lähedane looduslikult vaid Euroopas kasvavale
harilikule sügislillele (C. autumnale), kuid kasvab Volga- ja Donimaa, Dagestani ja
Põhja-Kaukaasia steppides. Siin nii eelmistel kui ka sellel aastal pakutav variant on
Hollandist pärinev aedkloon, mis on looduslikust eredast sügislillest pikemate
õielehtedega (suureõielisem). Leonid Bondarenko on välja tulnud julge oletusega, et
C. laetum hort. võib olla hoopis kiliikia sügislille (Colchicum cilicicum) pikkade
õielehtedega kena vorm.

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 näinudki, mistõttu peavad sügiskrookuseks
ekslikult sügislille. Päike ja parasniiske muld.

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.

sibullilled.ee

lk 69

Sulev Savisaare püsilillekataloog 2019

kollane siilkübar 'Yellow Mellow'

6,00 €

Echinacea paradoxa 'Yellow Mellow', kollane siilkübar 'Yellow Mellow'. 70 cm
kõrguse juulis õitseva taime tumepruuni südamikuga korvõisikud on rippuvate
pikkade kitsaste kollaste keelõitega. Tumerohelised lehed on kitsad rihmjad. Päike.
Kuiv kuni parasniiske muld.

punase siilkübara valgeõieline seemik

3,00 €

Echinacea purpurea white seedling (Sulev Savisaar 2016), punane siilkübar, minu
valgeõieline seemik. Tõenäoliselt punase siilkübara (Echinacea purpurea)
valgeõielise sordi 'Virgin' isekülvist tekkinud valge seemik, mis õitses esmakordselt
2016. aastal. Augustist oktoobri lõpuni õitseva 80 cm kõrguse puhmiku valged
keelõied asetsevad rõhtsalt. Korvõisiku läbimõõt on 12-13 cm. Päike. Parasniiske
muld.
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tugev rohtlaliilia

8,00 €

Eremurus robustus, tugev rohtlaliilia. Ligi 3-meetrise õisikuvarrega Kesk-Aasia ja
Afganistani taim on minu aia kõige kõrgem sibullill. Üle 100 cm pikkuses ja kuni 10
cm läbimõõduga väga tihedas ruljas õisikus on juunis-juulis sadu kahvaturoosasid
(peaaegu valgeid) tähtjaid õisi läbimõõduga 3-4 cm. Taimed külma ei karda, kuid
niiskusõrnuse poolest on nad ruuge rohtlaliilia ja aed-rohtlaliilia vahepealsed:
sügiseste ja talviste vihmade tõttu on mõnel aastal mõned taimed siiski hävinud.
Veelgi suurem oht on kevadised öökülmad, mis hävitavad tärkavad suured pungad.
Kui te aga lasete taimel aias isekülvi teha, siis on teil hävinute asemel alati uusi
noori taimi ja õitsemist. Pakun kas Raplamaa mehe Erich Pranno poolt Buhhaara
turult toodud juurikatest kasvanud taimede seemikuid või Tartu Ülikooli
botaanikaaias kasvava veidi madalama ja niiskuskindlama variandi seemikuid.
Päike. Kuiv muld.

valge kuumaasikas

1,00 €

Fragaria vesca 'Semperﬂorens Alba' (syn. Fragaria alpina 'Alba', Fragaria vesca var.
semperﬂorens f. alba, Fragaria vesca 'White Delight'), valge kuumaasikas. Teda
kutsutakse ka valgeks alpi maasikaks. Pika õitseajaga (ladina sõna semperﬂorens
tähendab alatiõitsev) ilma võsunditeta metsmaasika sort kannab rikkalikult vilju
väga pikalt, lausa mitme kuu jooksul. Valge kuumaasika kollakasvalged viljad on
tavalise metsmaasika omadest suuremad ja ka neist magusamad. Minu hinnangul
on nad magusamad ka punase kuumaasika viljadest. Linnud neid enamati ei puutu,
sest ootavad, millal viljad punaseks lähevad, mida aga ei juhtu. Kuna võsundeid
pole, siis paljunevad taimed vaid seemnetest, aga võimalik on ka puhmiku
jagamine. Päike ja poolvari. Parasniiske muld.

transilvaania sinilill 'Rosea'

5,00 €

Hepatica transsilvanica 'Rosea' (since 1896), transilvaania sinilill 'Rosea'. Rumeenias
ungarlastega asustatud Transilvaanias kasvav transilvaania sinilill erineb meie
kodumaisest sinilillest suuremate ja varajasemate siniste õite ning 5-hõlmise lehe
poolest. Kõrgus 15 cm. Aprill. Varju- ja poolvarjutaim parasniiske mulla jaoks. Siin
pakutava sinaka varjundiga roosaõielise sordi tõin 1998. aastal väliseestlaselt
Bernhard Kajupangalt Rootsist Göteborgist.
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võrkiiris 'Katharine Hodgkin'

0,40 €

Iridodictyum 'Katharine Hodgkin' (syn. Iris 'Katharine Hodgkin', I. histrioides var.
major × I. winogradowii; E. B. Anderson 1960), võrkiiris 'Katharine Hodgkin'. 10 cm
kõrguse aprillis õitseva taime suured, ümardunud õied on huvitav kombinatsioon
kollasest ja sinisest – sinise soonestusega kollane õis on kahvatusinise tooniga üle
valatud. Parasniiske muld kerges varjus, ehkki kasvab hästi ka päikese käes.
Samade vanemate (lüükia võrkiirise suure teisendi ja Vinogradovi võrkiirise)
ristamisest on saadud ka sordid 'Frank Elder' ja 'Sheila Ann Germaney'.

iiris 'Sargengelis'

3,00 €

Iris 'Sargengelis' (Laimonis Zakis 2010), iiris 'Sargengelis'. Lätis Laimonis Zakise
poolt aretatud kõrge aediirise sordi valge õis on oranži habemega. Päike.
Parasniiske muld.

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.
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liilia (aprikoosivärvi)

0,50 €

Lilium (apricot color), liilia (aprikoosivärvi). Nõukogudeaegne nimetu aasia hübriid
kõrvale-alla vaatavate aprikoosivärvi (kollakasroosade) õitega. Taime kõrgus 115
cm, sellest paljuõieline õisik 30-35 cm. Päike. Parasniiske muld. Liilia armastab
multšimist.

tiigerliilia 'Flore Pleno'

1,50 €

Lilium lancifolium 'Flore Pleno' (L. lancifolium var. ﬂore pleno Regel 1870; IX/d),
tiigerliilia 'Flore Pleno'. 130 cm kõrgune sigisibulatega vars kannab juuli lõpus ja
augustis rippuvaid oranžpunaseid purpurtäpilisi täielikult täidisõielisi õisi. Poolvari,
talub hästi ka päikest. 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.
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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.

aedﬂoks 'Helmi Puur'

3,00 €

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.

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.
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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.

pojeng 'Charles Burgess'

15,00 €

Paeonia 'Charles Burgess' (Krekler 1963), pojeng 'Charles Burgess'. Eestis on teda
pakutud ka vigase nimega 'Chas Burgee'. Jaapani-tüüpi väikese kuni keskmise
suurusega (läbimõõt 13 cm) õie tumepunaste kroonlehtede keskel on poolkera
kitsastest tumepunastest kõlutolmukatest, mille servad on kollased. Kollase ja
tumepunase kombinatsioon loob suurepärase meeldiva kontrasti. Keskmise
õitseajaga kuni hiline sort. Puhmik madal, 75 cm kõrgune. Varred ja juured on
peenikesed. Taim paljuneb aeglaselt. Päike. 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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Sullivanti päevakübar 'Goldsturm'

3,00 €

Rudbeckia fulgida var. sullivantii 'Goldsturm', Sullivanti päevakübar 'Goldsturm'.
Suurepärane terve ja kauasäiluva lehestikuga ning augustist oktoobrini rikkalikult
õitsev kuni 60 cm kõrgune kujundustaim. Kuldkollased mustja südamikuga korvikud.
Päike, parasniiske huumusrikas muld.

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.

kahelehine silla

0,40 €

Scilla bifolia, kahelehine silla (kahelehine siniliilia). Aprilli keskel puhkevad kuni 25
cm kõrguse taime tihedas püramiidjas, veidi ühekülgses kobaras arvukad väikesed
(läbimõõt 1,5 cm) sügavsinised laialt avatud lõhnavad õied. Liik kasvab Kesk- ja
Lõuna-Euroopas, Türgis, Kaukaasias ja Süürias. See suurepärane ja vastupidav
varakevadel õitsev aiataim sobib oma vähenõudlikkusega ka looduslikuma ilmega
alale, näiteks parki metsistumiseks. Ta kasvab hästi nii täispäikeses kui ka
poolvarjus. Parasniiske muld.
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longus kolmiklill

3,00 €

Trillium cernuum, longus kolmiklill. 15-50 cm kõrgused varred kannavad mais
purpurse sigimikuga valgeid raolisi õisi. 2-3 cm pikkused kroonlehed on järsult
tagasi käändunud ning ripuvad lehtede all. Levinud Kanada ja USA idaosas. Poolvari,
parasniiske muld.

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.

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.
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suitsumägede kolmiklill

12,00 €

Trillium simile, suitsumägede kolmiklill. Jõuline 60 cm kõrgune maikuus õitsev taim
eriliselt kolmemõõtmelise ehk ruumilise (mitte tasapinnalise) õiega, mis on
meeldiva magusa õunalõhnaga (sellest ka ingliskeelne nimi Sweet white trillium).
Tupplehtede tipud on veidi paatjad. Mustjaspurpurne sigimik on selgelt 6-kandiline.
Suured rombjad rohelised lehed. See haruldane liik kasvab USA kaguosas Apalatši
mägede lõunaosa, peamiselt nn. Suitsumägede (Great Smoky Mountains ehk
Smokies) metsades, võsastikes ja metsaservades. Poolvari. Parasniiske muld.

paatja kolmiklille tumepunased seemikud

7,00 €

Trillium sulcatum dark red seedlings, paatja kolmiklille tumepunased seemikud.
Taimed on üles kasvanud oma aia seemnete isekülvist. Väliselt on need maikuus
õitsevad 50 cm kõrgused taimed igati emataimede välimusega: varajased, kõrged,
tumepunaste õitega, paatjate tupplehe tippudega. Siiski esineb üksikutel taimedel
väikest varieeruvust õievärvuses, mistõttu kindluse mõttes pakun kogu komplekti
seemikute nime all. Poolvari ja vari. Parasniiske muld.

paatja kolmiklille helelilla hübriid

8,00 €

Trillium sulcatum light purple hybrid, paatja kolmiklille helelilla hübriid. Minu aias
tekkinud kõrgekasvuline (60 cm) kolmiklillehübriid helelillade õitega maikuus.
Tupplehe tipud on paatjad. Poolvari. Parasniiske muld.
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hüatsint-suvitähik

0,20 €

Triteleia hyacinthina, hüatsint-suvitähik. 60 cm kõrguse taime tihedad, kuni 10 cm
läbimõõduga kuppeljad õisikud juulis koosnevad laialt avatud valgetest 2 cm
läbimõõduga õitest. Selle lauguliste sugukonna taime sibulmugulad näevad välja
nagu krookuse omad. Liik kasvab Põhja-Ameerika rohtlas, mis on kevadel märg ja
suvel väga kuiv. Taim tundub olevat veidi võsundiline. Nad on head ka lõikeks.
Hüatsint-suvitähik on osutunud meie kliimas oma perekonna kõige
visamaks, vastupidavamaks ja kõige paremini paljunevaks liigiks. Aias eelistavad
suvitähikud päikeselist kasvukohta ning liivlisandiga huumusmulda.

koostatavad põõsastoed pikkusega 75 cm ja
100 cm.

1,00 €

koostatavad põõsastoed pikkusega 75 cm ja 100 cm.
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