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aflatuni lauk 'Haljas' 3,00 €

Allium aflatunense 'Haljas' (Sulev Savisaar 2003), aflatuni lauk 'Haljas'. 120-130 cm
kõrgusel tugeval lehtedeta varrel puhkeb mai lõpus või juuni algul tähtjate õitega
6-10  cm läbimõõduga  ülitihe  lillakaspurpurne  keraõisik.  Omanäolised  kaunid  ja
võimsad lopsakad aeda varakult ilmestavad sinkjashallid laiad lehed. 1999. aastal
sain  Läti  suurimalt  sibullillekollektsionäärilt  Janis  Rukšansilt  tema  enda  poolt
Kirgiisiast Tšatkali ahelikust korjatud loodusliku variandi sibulaid. Sellele liigile on
tüüpiline, et õitsemise alguseks on taime lehestik juba poolkuivanud, kuid õnneliku
juhuse läbi leidsin Tšatkali sibulate hulgast ühe teistest eristuva taime, mille lehestik
oli õitsemise ajal täiesti värske ja terve ja seda peaaegu õitsemise lõpuni. Lätlased
ise polnud seda arvatavalt  ainsat  eriliselt  terve lehestikuga isendit  teiste seast
avastanud. Sordinime andsin talle 2003. aastal. Peale kauem säilivate ja seetõttu
kaunimate lehtede ei erine ta liigi tüüpilistest taimedest millegi poolest. Minu sordi
taimed  on  paljundatud  vegetatiivselt.  Kaubanduses  pakutakse  aflatuni  laugu  nime
all hoopis ühte teist, palju hõredama õisikuga liiki, mille tegelik nimi on hollandi
lauk, A. hollandicum. Pakun ehtsat aflatuni lauku. 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 3,00 €

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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lataakia lauk 4,00 €

Allium chloranthum (coll. near Syrian border in S Anatolia, near Gaziantep, Turkey),
lataakia lauk.  Tõlkes tähendab liigiepiteet  chloranthum "roheliseõieline".  Väliselt
veidi  kollast  lauku (A.  flavum) meenutav taim on 45 cm kõrgune ning õitseb juuni
teisel poolel ja juuli algul piklikkellukjate rohekaskollaste õitega, mis on koondunud
tihedasse  5  cm  läbimõõduga  poolkerajasse  kuni  kerajasse  õisikusse.  Kollasest
laugust erineb ta tihedama õisiku ja õite roheka tooni poolest,  ka on tolmukad
õitelehtedega  ühepikkused.  Sibul  on  jäiga  valge  kestaga.  Liik  kasvab  Türgi
lõunaosas (vaid Gaziantepi ja Hatay provintsis), Süürias ja Liibanonis. Pakutavad
taimed  korjas  tšehh  Eduard  Hanslik  Türgi  lõunaosast  Gaziantepi  linna  lähedalt
Pazarciku suunalt.  Mõni  botaanik on lataakia lauku pidanud pöörislaugu (Allium
paniculatum) rohekaõieliseks vormiks. 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.

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 tamme-
valgepöögimetsades ja põõsastikes huumusrikastel karbonaatmuldadel, kus linna-
ja 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.
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Lipsky lauk RM 82-66 Hodja-obi-Garmist 4,00 €

Allium lipskyanum ("cupuliferum") RM 82-66 (spont. Hodja-obi-Garm, Varzob district,
Tadjikistan,  Hisor  (Gissar,  Hissar)  mnt.  range),  Lipsky lauk RM 82-66 Hodja-obi-
Garmist. 50 (85) cm kõrgune lauk õitseb mai lõpus ja juuni algul 9 cm läbimõõdus
lillade kerajate kuni  poolkerajate õisikutega.  Õitsemise algul  on õisik  tihe,  kuid
hiljem muutub hõredamaks ülemiste õieraagude pikenemise tõttu, mis muutuvad
kuni 3 korda pikemateks alumistest raagudest (õisikule tekib nagu teine korrus).
Lehed on pikad ja kitsad. Seda omapärast lauku on kollektsionääride seas varem
ekslikult  pakutud  kuppellaugu  (A.   cupuliferum)  nime  all.  Lipsky  lauk  kasvab
looduslikult Tadžikistani ja Usbekistani mägedes. Siin pakutavad sibulad korjasid
Janis  Rukšans ja  Mari  Kits  1982.  aastal  Tadžikistanist  Hisori  mäestikust  Varzobi
rajoonist  Hodja-obi-Garmist  (muud  kirjapildid:  Hoja  Obi  Garm,  Khodzha-
Obigarm,  Khoja  Obi  Garm).  Päike.  Kuiv  kuni  parasniiske  muld.  

Lipsky lauk Nuratau mägedest 6,00 €

Allium lipskyanum from Nuratau mountains, Lipsky lauk Nuratau mägedest. 45 cm
kõrgune lauk õitseb mai lõpus ja juuni algul 8 cm läbimõõdus lillade kerajate kuni
poolkerajate  õisikutega.  Õitsemise  algul  on  õisik  tihe,  kuid  hiljem  muutub
hõredamaks ülemiste õieraagude pikenemise tõttu,  mis muutuvad kuni  3 korda
pikemateks alumistest raagudest (õisikule tekib nagu teine korrus). Seda omapärast
lauku on kollektsionääride seas varem ekslikult pakutud ka nimede A. nuratense, A.
iliense või ka A. cupuliferum nimede all. Lipsky lauk kasvab looduslikult Tadžikistani
ja Usbekistani mägedes. Siin pakutavad sibulad pärinevad Usbekistanist Nuratau
mäestikust. Päike. Kuiv kuni parasniiske muld. 

mäestiklauk 'Kuramin's Dwarf’ 6,00 €

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.
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idalauk 4,00 €

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.

idalaugu ja Voronovi laugu hübriid 10,00 €

Allium orientale x Allium woronowii 'Vardaovit' hybrid, idalaugu ja Voronovi laugu
hübriid.  2017.  aastal  leidsin  juuni  keskel  peenral  kohast,  kus kõrvuti  kasvasid 
idalauk ja Voronovi laugu sort 'Vardaovit',  mitmest kohast lillakasvalgete õitega
vahepealsete  tunnustega  taimi,  mis  olid  nende  liikide  vahelised  hübriidid  ning
välimuselt küllalt ühtlikud. Väike võrdlus. Idalauk on 15-20 cm kõrgune ja valgete
õitega, Voronovi lauk 'Vardaovit 30-45 cm kõrgune ja lillade õitega. Hübriidid on
25-30 cm kõrgused ning nende õied on lilla varjundiga valged. Hübriidide tihedad
lamedad poolkerajad õisikud on läbimõõduga 4,5 cm ja kõrgusega 3 cm. Pole varem
taolise hübriidi olemasolust kusagil maailmas kuulnud. Päike. Parasniiske muld.

sündi lauk 2,00 €

Allium pseudosarawschanicum (spont. Turkmenistan, Kopet Dag mnts., Arvaz valley,
collector Janis Rukšans 1979), sündi lauk. 65 cm kõrgusel varrel puhkeb juuni keskel
lilladest tähtjatest õitest koosnev 7 cm läbimõõduga keraõisik. Turkmeenia mäestike
varjuliste  kasvukohtade  endeemi  sibulad  on  korjatud  1979.  aastal  lätlase  Janis
Rukšansi poolt Kopetdagi mäestikust Arvazi orust Asiarist. Meie oludes on taimed
vastupidavad. Päike. Kuiv kuni parasniiske muld. 
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pskemi lauk RKMP 82-07 5,00 €

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.

türgi lauk 5,00 €

Allium tchichatschewii HN 0113 (spont. NE Turkey, S of Kösedagi gecidi (Kösedagi
pass)  near  Gumushane),  türgi  lauk.  Madalakasvuline 20 cm kõrgune juuli  algul
õitsev graatsiline  endeemne Türgi  liik  on 3-4  cm läbimõõduga lillade kohevate
sarikõisikutega,  mis  koosnevad 20-30  väikesest  kellukjast  õiest.  Ka  sarikakiired
(õieraod) on lillad. Lõhn on meeldiv, puuvilja (ploomi) meenutav. Lehed on niitjad.
Pakutavad taimed korjas tšehh Eduard Hanslik (kogujakoodis tähistus HN) 2001.
aastal Türgi kirdeosast Gümüshane provintsist Köse ringkonnast Köse (Köse Daghi)
mäekurust lõuna poolt järskudelt kivistelt nõlvadelt. Päike. Kuiv kuni parasniiske
muld. 

lauk 'Turkish Delight' 8,00 €

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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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.

võsaülane 'Bracteata Pleniflora' 2,00 €

Anemone  nemorosa  'Bracteata  Pleniflora',  võsaülane  'Bracteata  Pleniflora'.
Pooltäidisõie all olevad kõrglehed on sellega kokku kasvanud ning osaliselt valgeks
muutunud.  Kuni  50  õielehest  on  sisemised  valged  või  valged  rohelise  tipuga,
välimised aga rohelised. Õitsemise lõpul hakkab õie süda siniseks muutuma. Kuni
25 cm kõrguse taime õied on väga muutliku välimusega, mistõttu on raske leida
kahte ühesugust õit. Vanaaegne sort, mida kasvatati Euroopa aedades juba enne
1593. aastat, kuid mis Eesti aedades on peaaegu tundmatu. Poolvari ja vari. Niiske
kuni parasniiske muld. 

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.
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kolmetine ülane 'Hermagor' 4,00 €

Anemone trifolia 'Hermagor', kolmetine ülane 'Hermagor'. Võsaülasega sarmaste,
kuid  valgete  risoomidega  liik  kasvab  looduslikult  Portugalist  Ungarini.  15  cm
kõrgune taim õitseb võsaülasest palju hiljem: mai keskel ja teisel poolel. Võsaülase
tolmukapead on kollased, aga kolmetise ülase valged õied on kas siniste või valgete
tolmukapeadega. Varreleht koosneb 3 männasena paiknevast lehekesest, millest
igaüks jaguneb omakorda 3 lehekeseks. Lehemännase keskelt tõuseb püstist õit
kandev õieraag.  Võsaülase  lehestik  kuivab pärast  õitsemist  küllalt  kiiresti,  kuid
kolmetisel ülasel on lehestik veel septembriski roheline. Sort on nimetatud leiukoha
järgi Ida-Alpidest Austriast Kärnteni liidumaa lõunaosa loodusest. Poolvari ja vari.
Parasniiske kuni niiske muld. 

kollane tulivõhk 5,00 €

Arisaema  flavum  subsp.  abbreviatum,  kollane  tulivõhk.  Nn.  külmakindel  “kalla”.
Taimed tärkavad mugulast väga hilja -- alles jaanipäeva paiku ning õitsevad juunis-
juulis. 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. 

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.
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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. 

kevadine valevlill 1,50 €

Bulbocodium vernum, kevadine valevlill. Sügislille kevadel õitsev, Püreneedest ja
Alpidest  pärinev  sugulane,  mille  mugulsibulast  kasvab  aprillis  enamasti  1-3
roosakaspurpurset 5-10 cm kõrgust õit. Lehed saavutavad täissuuruse alles pärast
õitsemist. Päike. Parasniiske muld. 

Leichtlini preeriaküünal 'Harlequin' 5,00 €

Camassia leichtlinii 'Harlequin', Leichtlini preeriaküünal 'Harlequin'. Taime 100 cm
kõrgune vars kannab juunis 40 cm pikkuses õisikus kreemikasvalgeid pooltäidisõisi,
mis  sarnanevad  sordi  'Semiplena'  omadega.  Aga  'Harlequin'  on  lisaks
pooltäidisõielisusele ka kirjulehine taim, mille roheliste lehtede servad on valkjad,
ehkki valgeservsus avaldub suhteliselt nõrgalt. Selle uudse sordi olen saanud Taavi
Tuulikult. Päike. Niiske kuni parasniiske muld, kuid mitte liigniiskus. 
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hiid-kirgaslill 'Ingria' 1,00 €

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. 

bütsantsi sügislill 'Innocence' ('Album') 5,00 €

Colchicum byzantinum 'Innocence' (syn. C. b. 'Album', C. byzantinum var album
Reiter;  registrant  C.  P.  J.  Breed  2000),  bütsantsi  sügislill  'Innocence'  ('Album’).
Õitseb septembris-oktoobris rikkalikult ja kaua suhteliselt suurte (kõrgus 15-20 cm
ja läbimõõt 6 cm) karikjate valgete õitega.  Noorte õite tippudes võib mõnikord
esineda nõrka roosat varjundit, mis kiirelt kaob. Päike. Parasniiske muld. 

Davise sügislill KPPZ 90-100 6,00 €

Colchicum davisii  KPPZ 90-100 (Amanus mountains  in  S  Turkey:  45 km before
Gaziantep from Nur Dag, 1100 m), Davise sügislill KPPZ 90-100. Suhteliselt hiljuti
avastatud  liik,  mis  kirjeldati  Chris  Brickelli  poolt  1998.  aastal.  Ta  kasvab  vaid
väikesel alal Lõuna-Türgis Amanuse mäestikus. Õitseb suhteliselt vara septembris,
mõnikord ka oktoobris  küllalt  suurte (kultuursortidest  siiski  märksa väiksemate)
15-20 cm kõrguste valkjate kuni roosade (kahvatulillade) õitega (õite alusvärvus on
peaaegu valge), millel on kerge lilla ruudustus (mis tugevneb õitsemise käigus ja
õielehe  tipu  poole),  laiad  õielehed,  valge  õiepõhi  ja  lühike  õieputk.  Kollased
tolmukapead ja rohekad tolmukaniidid.  Kevadel  ja suve esimesel  poolel  kannab
suuri rohelisi lehti. Pakutav sibulapartii on korjatud 6. aprillil 1990 (veel enne liigi
kirjeldamist) Türgist Nurdagist, mis asub 45 km Gaziantepist lääne pool 1100 m
kõrguselt  lubjakivise  mäe  põhjanõlvalt  ekspeditsiooni  KPPZ  90  poolt,  kuhu
kuulusid  Michael  Kammerlander,  Erich  Pasche,  Jimmy  Persson  &  Henrik
Zetterlund.  Päike.  Parasniiske  muld.
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sügislill 'Herbstkugel' 5,00 €

Colchicum  'Herbstkugel'  (Hagen  Engelmann),  sügislill  'Herbstkugel'.  Õiteb
septembris  heledapoolsete  lillakasroosade 15 cm kõrguste  ja  7  cm läbimõõdus
õitega, mis ei avane laialt. Õiekuju rõhutab ka sordinimi (tõlkes "Sügiskera"). Saksa
maastikuarhitekti,  galantofiili  ja  aretaja  Hagen  Engelmanni  sort.  Hageni  sõnul
meenutab see bütsantsi sügislille (Colchicum byzantinum), kuid on palju suurema
õiega. Hagen ostis need taimed 1982. aastal Prahast vale nimega 'Huxley'. Kuna ta
taolise  välimusega  taimi  siiamaani  mitte  kusagil  mujal  kohanud  pole,  andis  ta
nendele nimeks 'Herbstkugel'. Päike. Parasniiske muld. 

kaunis sügislill 'Atrorubens’ 5,00 €

Colchicum speciosum 'Atrorubens’ (Backhouse of York, enne 1933), kaunis sügislill
'Atrorubens’. Valgepõhjaline tumepurpursete kellukjate kuni 25 cm kõrguste õitega
sort on üks tumedamaid sügislilli üldse. Seest on õis heledam kui väljast. Päike.
Parasniiske muld.

armeenia sügislill 'Tivi' 10,00 €

Colchicum szovitsii 'Tivi' (syn. C. armenum 'Tivi'; Arnis Seisums 1997, SKS 88-09),
armeenia sügislill 'Tivi'. Sõnakombinatsioon "kevadel õitsev sügislill" kõlab küllalt
veidralt. Selle kauneima kevadise sügislille taimed (SKS 88-09) korjati 1988. aastal
lätlaste  Nahhitševani  ekspeditsioonilt  Zangezuri  mäestikust  Tivi  küla  lähedalt.
Erinevalt liigi tüüptaimede kellukjatest, kausjatest või peekerjatest õitest avanevad
'Tivi'  puhasvalged  suured  õied  aprillis  päikese  käes  tähekujuliselt  pärani.  Meil
isekülvi  andev  mõõduka  paljunemisega  ülivarajane  (lumikellukese  konkurent!)
ilutaim, mis mõnedel aastatel esinevatele osalistele kadudele vaatamata on siiski
minu  aias  juba  20  aastat  vastu  pidanud.  Usun,  et  põlvkondade  jooksul
selekteeruvad seemikutest välja üha paremini meie olusid taluvad taimed. Vajavad
päikeselist kasvukohta hästi dreenitud aiamullas.
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harilik lõokannus, punaseõielised seemikud 1,00 €

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

harilik lõokannus, valgeõielised seemikud 1,00 €

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

harilik lõokannus 'Sura jõgi' 20,00 €

Corydalis  solida  'Sura  jõgi'  (Adi  Luukas  2016),  harilik  lõokannus  'Sura  jõgi'.
Madalapoolne 10-15 cm kõrgune aprilli lõpus õitsev sort on säravpunaste õitega, nii
et ka seni maailmas kõige punasemaks peetav 'Zwanenburg' kahvatub tema kõrval.
Sort on lõokannuste seas varajane. Mugulad sain 2016. aastal Võru lillekasvatajalt
Adi Luukaselt nime all 'Reka Soja' kloon nr 2. 4 mugulat sai ta ühelt venelasest
tuttavalt 2004. aastal Odintsovo linnast Moskva oblastist, kelle abikaasa oli need
legendi järgi sõja ajal kaasa toonud kusagilt Uljanovski ja Saranski vahelt loodusest.
Kaarti vaadates asub Uljanovski oblastist läänes Mordva ANSV pealinnaga Saransk
ning nende vahelisel piiril voolab Sura jõgi, mis on Volga lisajõgi. Arvan, et Soja jõe
(mida pole olemas) asemel on mõeldud Sura jõge. Nii saigi Adi nõusolekul 2018.
aastal sordinimi ära muudetud. Poolvari. Parasniiske muld. 
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harilik lõokannus 'Bilbo' 10,00 €

Corydalis solida 'Bilbo' (Janis Rukšans 2014), harilik lõokannus 'Bilbo'. Valged õied
on  kontrastse  laia  tumeda  sinakaslilla  servaga.  Valge  kannuse  tipp  on  lilla
varjundiga. 20 cm kõrgune Lätis aretatud taim õitseb aprilli  lõpus ja mai algul.
Poolvari. Parasniiske muld. 

harilik lõokannus 'Louise-Elisabeth' 6,00 €

Corydalis  solida  'Louise-Elisabeth'  (97-27,  Janis  Rukšans  2006),  harilik
lõokannus 'Louise-Elisabeth'.  20 cm kõrguse jõulise  taime valged õied (huuled)
aprilli  lõpus on roosa varjundiga (roosaka)  püstise kannusega.  Lehed on laiade
hõlmadega. Poolvari. Parasniiske muld. 

pärsia krookus 'Tiia' 3,00 €

Crocus  angustifolius  'Tiia'  (Sulev  Savisaar  2011),  pärsia  krookus  ’Tiia’.  Märtsis-
aprillis õitsevate taimede suhteliselt suured nii seest kui väljast tumekollased, lausa
oranži varjundiga õied on väga tumeda kontrastse tumelilla vöödilise seljamustriga.
Need sibulmugulad sain 2004.  aastal  Tiia  Jaanuselt  Tallinna Botaanikaaiast,  kes
avastas nad 1995. aasta paiku botaanikaaia peenrast ilma igasuguse viiteta nende
päritolu kohta. Olen neid taimi 2014. aastal pakkunud ekslikult Leonidi krookusena,
sest seemneid nad ei moodusta. Robustse tugeva võreja või võrkja ribilise kestaga
sibulmugulad viitavad selgelt pärsia krookusele. Päike. Parasniiske muld.  
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Balansa krookus 'Orange Monarch' 0,40 €

Crocus balansae (Crocus olivieri  subsp. balansae) 'Orange Monarch'  (Registrant:
Maveridge  International  B.V.,  Sint  Maarten  2014),  Balansa  krookus  'Orange
Monarch'.  Aprillis  puhkevad  väga  väikesed  tume-kollakasoranžid  õied  on
pruunikaslilla  seljamustriga.  On  väga  rikkalik  õitseja.  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. 

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.
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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.

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  sort idest
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. 

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  kol lased  (määrajates  ongi  see  l i ig i
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 ’Aurantiacus’ 2,00 €

Ficaria  verna  'Aurantiacus'  (syn.  Ranunculus  ficaria  'Aurantiacus',  R.  f.  var.
aurantiacus, Ficaria verna Aurantiaca Group; Miss Alethea Robson found it  near
Windsor in 1932), kanakoole ’Aurantiacus’. 20 cm kõrguse taime õied aprillis-mais
on mitte kollased, vaid oranžid. Alethea Robson leidis taime Inglismaalt Windsorist
1932.  aastal.  Tema käest  sattus  taim edasi  Kew botaanikaaeda  ja  sealt  E.  A.
Bowles’i kätte, keda tihti peetakse sordi aretajaks. Poolvari. Parasniiske kuni niiske
muld.
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kanakoole ‘Collarette’ 2,00 €

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

kanakoole 'Double Bronze’ 3,00 €

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

kanakoole 'Hyde Hall' 3,00 €

Ficaria verna 'Hyde Hall' (found in the gardens at Hyde Hall), kanakoole 'Hyde Hall'.
Puhkedes kreemikasvalged, hiljem puhasvalged ümardunud lihtõied moodustavad
hea kontrasti mustja lehestikuga. Õitseb aprilli lõpus ja mai algul. Sordi algtaim leiti
Inglismaa idaosast Essexi krahvkonnast Chelmsfordi linnas asuvast RHS Hyde Halli
aiast. Poolvari, kuid talub hästi ka päikest. Niiske muld. 
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kurdi püvilill 2,00 €

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

ahtaõieline püvilill 1,00 €

Fritillaria elwesii, ahtaõieline püvilill. Kuni 60 cm kõrgusel varrel mais puhkeva 1-4
poolrippuva kitsaskellukja (peaaegu toruja) 2-3 cm pikkuse halli  kirmega kaetud
tumepurpurse õie välimiste õielehtede selg on selge laia rohelise vöödiga. See Türgi
endeem tahab suvel kuiva. Kasvab hästi nii Türgi teraviljapõldudel kui ka meil aias,
moodustades arvukalt pisikesi tütarsibulaid. Teda pole võimalik nii ümber istutada,
et midagi maha ei jääks. Päike. Parasniiske kuni kuiv muld. 

kirju püvilill 'Silvi Kihiline' 15,00 €

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.
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mägi-püvilill 3,00 €

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. orientalis) eristamisega
raskusi, kuid mina pakun teile ehtsat mägi-püvilille. Päike. Parasniiske muld. 

mägi-püvilill HN 01-36 3,00 €

Fritillaria montana HN 01-36 (from seeds coll. wild in NE Turkey SW of Sarikamis),
mägi-püvilill HN 01-36. 25-40 cm kõrgusel varrel puhkeb aprilli lõpus või mai algul
1-3 rohekat lillakaspruunide õieleheservadega väikesepoolset kellukjat õit. Taim on
ka veidi võsundiline, sest kunagi saadud sibulast on tekkinud aeglaselt üha laienev
laik. Kollase sibula peal ongi näha kimpu sarvekesi: võsundeid. Pakutavate sibulate
algmaterjali korjas tšehh Eduard Hanslik 2001. aastal seemnetena Türgi kirdeosast
Karsi provintsis asuvast  Sarikamisi linnast edela poolt. Mägi-püvilille levila piirdub
Euroopaga ning mägi-püvilillega kindlasti tegemist pole. Mägi-püvilillega tihti segi
aetav liik  on ida-püvilill  (F.  orientalis),  kuid ka tema levila ei  ulatu Kaukaasiast
Türgisse.  Seega  on  HN 01-36  puhul  tõenäoliselt  tegemist  mingi  uue  seni  veel
kirjeldamata liigiga. Siin pakun teda veel Lätist saadud nime all, ehkki mägi-püvilill
ta kindlasti pole. Õigem nimi oleks Fritillaria sp. nova HN 01-36. Päike. Parasniiske
muld. 

kahkjas püvilill 2,00 €

Fritillaria pallidiflora (spont. N Dzungarian Alatau mnt., Kazakhstan, up to 3000 m),
kahkjas püvilill. Kuni 60 cm kõrgusel varrel ripub mais ja juuni algul 2-5 suurt 3-5 cm
pikkust laikellukjat helekollast õit, millele vananedes võib tekkida pruuni varjundit.
Liik kasvab Kasahstanis ja Loode-Hiinas lähisalpiniitude nõlvadel (mägistepis). Parim
ja Euroopa puukoolides levinuim vorm pärineb Tallinna Botaanikaaiast, kus taimed
on üles  kasvatatud Kasahstani  kaguosast  Hiina piiri  lähedalt  Džungaaria  Alatau
mäestiku  põhjaosast  kuni  3000 m kõrguselt  korjatud  seemnetest.  Lätlase  Janis
Rukšansi kaudu sattus see vorm Hollandisse Michael Hoogi puukooli ja sealt edasi
teistesse  Euroopa  puukoolidesse,  tõrjudes  välja  varem  kasvatatud  väiksema,
kahvatuma ja vähem õierikka vormi. Aias eelistab kerget varju ning turbast või
tavalist  jahedat  aiamulda,  mis  suvel  läbi  ei  kuiva.  Taimed  on  suhteliselt
vähenõudlikud ja hästi isekülvi andvad. 
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hispaania ebahüatsint 'White Triumphator' 0,40 €

Hyacinthoides hispanica 'White Triumphator' (J. Valkering, enne 1944), hispaania
ebahüatsint 'White Triumphator'. Valged õied mais-juunis on tugevas õisikus 25-30
cm kõrgusel varrel.  Poolvari,  aga talub hästi  ka päikest.  Parasniiske kuni niiske
muld. 

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. 

harilik võrkiiris 'Alba' 1,00 €

Iridodictyum reticulatum 'Alba' (W. P. van Eeden 1973; 'Cantab' x 'Cantab'), harilik
võrkiiris 'Alba'.  Ehkki nimi eeldaks, et sort on valgeõieline, on ta tegelikult vaid
kahvatusinise (sinakasvalge) õiega. See registreerimata sort on saadud Hollandis
William van Eedeni tehtud ristamisest 'Cantab’ × 'Cantab’. Samast ristamisest on
saadud ka sort 'Natascha' ja 'William', kuid välimuse järgi ongi neid raske eristada,
ehkki  tegu  on  erinevate  kloonidega.  'Albat’  peetakse  'Nataschast’  veidi
varajasemaks,  ehkki  minu aias  on erinevus õitseajas  tühine või  lausa olematu.
Õitseb aprillis.  On märgatud,  et  'Alba'  risttolmleb kergemini  (annab sagedamini
seemikuid) kui 'Natascha'. Päike. Kuiv kuni parasniiske muld. 
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juuno 'Blue Lips' 10,00 €

Juno 'Blue Lips' (96-HT; Alan McMurtrie 2011; Juno graeberiana x Juno bucharica),
juuno 'Blue Lips'. 1996. aastal ristas Kanada aretaja Alan McMurtrie Graeberi juunot
buhhaara  juunoga  (Juno  graeberiana  x  Juno  bucharica)  ning  seemik  96-HT  sai
sordinime  2011.  aastal.  Helesinised  õied  on  väga  suure  valkjaskollase
naastulaiguga.  Välimised  õielehed  on  kreemid  (valkjad)  helesinise  serva  ja
sügavsinise  t ipuga.  Hari  on  valkjas.  Väikesed  sisemised  õielehed
on violettsinised. Õitseb mai algul,  olles 2018. aastal minu aia kõige varajasem
juuno. Säilitusjuured on mõõduka jämedusega. Taime kõrguseks olen mõõtnud 45
cm. Sort  on rikkalik  õitseja ja hea vegetatiivse paljunemisega.  Päike.  Kuiv kuni
parasniiske muld.

juuno 'Cool Elegance' 10,00 €

Juno  'Cool  Elegance'  (95-JO  or  97-YU-2A,  Alan  McMurtrie  2011),  juuno  'Cool
Elegance'. Kanada aretaja Alan McMurtrie ristas 1995. või 1997. aastal buhhaara
juunot oivalise juunoga (Juno bucharica x Juno magnifica) ning saadud seemik (kas
95-JO või 97-YU-2A, selles osas on segadust) sai endale sordinime 2011. aastal.
Ümardunud  tipuga  välimised  õielehed   on  sidrunkollased,  sügavkollase
naastulaiguga ning alusel sidrunkollase, tipu pool sügavkollase harjaga. Väikesed
sisemised õielehed on helesinised. Laienenud emakakaela hõlmad on algul kreemid,
hiljem sinkja varjundiga valged. Õitseb mai esimesel poolel. Taime kõrguseks olen
eri aastatel mõõtnud 55 cm ja 65 cm. Säilitusjuured on küllalt jämedad. Päike. Kuiv
kuni parasniiske muld.

Graeberi juuno tume vorm 8,00 €

Juno graeberiana Dark form (raised in Czech Republic before II World War; Juno
albomarginata x Juno vicaria), Graeberi juuno tume vorm. Jõuline 40-60 cm kõrgune
suhteliselt varajane taim õitseb enamasti mai algusest mai keskpaigani peaaegu
tumesiniste õitega, olles küllap vist minu aia kõige sinisem juuno. Jämedad kuni
keskmised säilitusjuured. Taim on küllalt sarnane Zinaida juunole (Juno zenaidae),
kuid erinevalt tollest on viljatu (seemneid ei moodusta) ning on ka veidi kõrgem.
See suurepärane hübriid on aretatud Tšehhi Vabariigis enne II maailmasõda. 1960-
ndatel saadeti ta Pottertoni & Martini puukooli,  kes hakkas teda pakkuma nime
all "Iris graeberiana dark form". Sibuliiriste asjatundja Alan McMurtrie hinnangul pole
selle vormi puhul  midagi  pistmist  Graeberi  juunoga,  vaid ilmselgelt  olevat tegu
valgeservalise juuno (Juno albomarginata) hübriidiga, kus tõenäoliseks tolmuandjaks
on olnud sarnasjuuno (Juno vicaria). Päike. Kuiv kuni parasniiske muld. 
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oivaline juuno 'Agalik' 3,00 €

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

oivaline juuno 'Blue Dream' 4,00 €

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

juuno 'Night Hero' 10,00 €

Juno 'Night Hero' (97-LK; Alan McMurtrie 2012, Juno zenaidae x Juno bucharica),
juuno 'Night Hero'. Kanada aretaja Alan McMurtrie ristas 1997. aastal liike Zinaida
juuno ja buhhaara juuno (Juno zenaidae x Juno bucharica). Taimed introdutseeris
lätlane Janis Rukšans, kes pakkus neid müügiks nime all 'Night Hero' 2011. aastal.
Ameerika  Iiriseselts  registreeris  sordi  2012.  aastal.  40  cm kõrguse  taime  õied
puhkevad mai algul. Meie kliimas avamaal kasvatamiseks sobivatest juunosortidest
on ta koos 'Blue Lipsiga' üks varajasematest. Omapärase ja ebamäärase värvusega
õis jätab veidi  kirju mulje,  üldmulje temast jääb kas suitsune sinine või kollaka
laiguga  suitsulilla.  Emakakaela  laiad  harud  ja  sisemised  õielehed  on
heleviolettsinised, aga välimised õielehed on pruuni varjundiga lillad (sordikirjelduse
järgi  pruunikaspurpursed)  ning  suure  kollase  harjaga.  Kontrasti  lisavad  suurel
pruunikal  naastulaigul  asuvad  ebaselgete  piirjoontega  pikad  kollased
vöödid.  Sibulate  säilitusjuured  on  mõõduka  jämedusega.  Päike.  Kuiv  kuni
parasniiske muld.
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juuno 'Smile of Sun' 10,00 €

Juno 'Smile of Sun' (07-01; Alan McMurtrie), juuno 'Smile of Sun'. 20-25 cm kõrguse
enamasti mai algusest mai keskpaigeni õitseva taime õied on laiade sügavkollaste
välimiste  õielehtedega,  laiade  valkjate  emakakaela  harudega ja  suurte  sinkjate
sisemiste  õielehtedega.  Õielehe  naastul  on  pruunikas  laik.  Säilitusjuured  on
suhteliselt  peenikesed  kuni  mõõduka  suurusega.  USA-s  tegutseva  Rahvusliku
Aiandusliidu  (The  National  Gardening  Association)  andmeil  on  sordi
aretajaks  kanadalane  Alan  McMurtrie.  Sort  on  saadud  buhhaara  juuno  (Juno
bucharica) vabatolmlemise seemnetest,  kuid on hübriidne,  sest  on viljatu.  Taim
näeb välja nagu madal kahevärviline (kollane/kreem kuni valge) buhhaara juuno,
kuid mõningad tunnused viitavad sarnasjuuno (Juno vicaria) või Zinaida juuno (Juno
zenaidae) osalusele. Päike. Kuiv kuni parasniiske muld.

juuno 'Sunny Side' 15,00 €

Juno  'Sunny  Side'  (93-KA  or  93-LH,  ;  Alan  McMurtrie  2011;  Juno  magnifica  x  Juno
bucharica full yellow), juuno 'Sunny Side'. 65 cm kõrgune rikkalikult õitsev jõuline
taim on suhteliselt hilise õitseajaga, õitsedes mai keskpaiga ümber. On kõrge ja
kuldne. Helekollased õied on tumedamate kollaste välimiste õielehtedega, millel
on  peaaegu  o ranž  ha r i  j a  seda  ümbr i t sev  suur  samavärv i l i ne
naastulaik. Säilitusjuured on keskmise jämedusega. Kanada aretaja Alan McMurtrie
sai  selle  hübriidi  1993.  aastal  tehtud ristamisest  oivalise  juuno ja  üleni  kollase
buhhaara  juuno vahel  (Juno  magnifica  x  Juno  bucharica  full  yellow).  Seemik  93-KA
(või  93-LH)  sai  sordinime 2011.  aastal,  mil  ta  registreeriti  Ameerika  Iiriseseltsi
registris.  Samal  aastal  pakuti  sorti  esmakordselt  maailmas  müügiks  Lätis  Janis
Rulšansi poolt. Päike. Kuiv kuni parasniiske muld.

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
s i b u l a s t  o t s e  ü l e s ,  v a i d  r o o m a b  m u l l a  a l l  v e i d i  k ü l g s u u n a s ,
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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pärsia kobarhüatsint 4,00 €

Muscari  tenuiflorum,  pärsia  kobarhüatsint.  Sellist  poolemeetrist  suvel  õitsevat
kobarhüatsinti pole enamik aednikke näinud. Kuni 60 cm kõrgusel (enamasti 40-45
cm) varval on juunikuus hõre ja väga pikk, kuni 30 cm pikkune ruljas õisik, mis
looduses kasvavatel  taimedel  koosneb 30-150 õiest.  0,5-1 cm pikkused torujad
(pikkus on laiusest 3-4 korda suurem) kahvatud hallikaspruunid viljalised õied on
pruunikasmustade tipmetega. Õisiku ehteks on selle ülaossa koondunud tihe kimp
ere-sinivioletsetel pikkadel raagudel asuvaid samavärvilisi viljatuid õisi. Liik kasvab
Kesk-  ja  Kagu-Euroopas,  Ukrainas,  Lõuna-Venemaal,  Türgis,  Taga-Kaukaasias,
Süürias, Iraagis ja Iraanis. Siin pakun teadmata looduslike leiukohtadeta variante.
Päike. Parasniiske muld. 

pärsia mesilauk 6,00 €

Nectaroscordum tripedale (syn. Allium tripedale, spont. Armenia), pärsia mesilauk.
135-140 cm kõrgusel varval puhkevad juunis arvukad suured (2 cm pikkused) hele-
säravroosad 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.

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  Lõuna-
Ameerikasse.  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.
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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

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.

näärmekas jänesekapsas 'Purple Heart' 8,00 €

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

kevadmagun 'Multiplex’ 5,00 €

Sanguinaria canadensis 'Multiplex’ (found in Dayton, Ohio by Guido von Webern
1917),  kevadmagun 'Multiplex’.  Imeilusate täielikult  täidisõiliste õite kõik emaka
viljalehed  ja  tolmukad  on  muutunud  kroonlehetaolisteks  petaloidideks.  Üks  aia
"naeltest" õitsemise ajal maikuus! ! Aias kasvab see meeldiv ja omapärane „moon”
nõrgalt  happelisel  niiskel  huumusmullal  poolvarjus  või  varjus,  taludes niiskemal
mullal ka päikesepaistet. Taim leiti 1917. aastal USA-st Ohio osariigist Daytonist
Guido  von Weberni  maadelt.  Nime (var.  multiplex)  sai  ta  endale  1923.  aastal.
Poolvari või vari. Niiske muld. 

armeenia silla BATM 168 2,00 €

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
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muld. 

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.

pojeng 'Carol' 20,00 €

Paeonia  'Carol'  (Bockstoce  1955),  pojeng  'Carol'.  See  hübriidpojeng  on  saadud
varajase pojengi (P.officinalis) ristamisest valgeõielise pojengiga (P.lactiflora). Erksa
värvusega punane, keskmise suurusega (läbimõõt 14 cm), väga tihe, tolmukateta,
roosi tüüpi täidisõis. Ülitiheduse tõttu võib vihmasel suvel (enamasti on põhjuseks
hoopis  hahkhallitus,  mida  suur  õhuniiskus  toetab)  tekkida  raskusi  avanemisega
(ühekülgsust ja muid arenguhäireid). Varred võivad kergesti loogeliselt kõverduda.
Varajane.  Puhmik  keskmise  kõrgusega  (85  cm).  Ameerika  Pojengiseltsi  näituse
üldvõitja (see tiitel vastab sisuliselt maailmameistri tiitlile) aastatel 1968 ja 1976
ning sama näituse võitja 1988. aastal täidisõieliste hübriidpojengide rühmas. 
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pojeng 'Coral Charm' 15,00 €

Paeonia  'Coral  Charm'  (Samuel  E.  Wissing  1964),  pojeng  'Coral  Charm'.  See
hübriidpojeng on saadud Illinoisi osariigis tehtud ristamisest valgeõielise pojengi (P.
lactiflora,  tõenäoliselt  sort  'Minnie  Shaylor')  ja  hõlmise  pojengi  (P.  peregrina)  sordi
'Otto Froebel'  vahel.  Omapärane korallroosa selge oranži varjundiga (õievärvuse
kirjeldustes  on  tihti  kasutatud  sõnu  "aprikoosivärvi"  või  "virsikuvärvi"  koos
mitmesuguste  ees-  või  järelliidetega),  keskmise  suurusega  pooltäidisõis  kollase
tolmukakimbuga  õie  südames.  Emakasuudmed  on  tumeroosad.  Imeilus  erk
õievärvus õitsemise käigus heleneb, muutudes vanal õiel peaaegu valgeks. Õis ei
avane laialt. Selle omaduse on ta pärinud hõlmiselt pojengilt. Ainulaadne ebamaine
oranžikasroosa  õievärvus,  ehkki  on  aretatud  ka  üksikuid  teisi  sarnaseid  sorte
(näiteks 'Coral Sunset' ja 'Coral Supreme' samalt aretajalt samast ristamisest, ehkki
tagantjärgi  on  kõik  need  sordid  registreerinud  ja  patenteerinud  hoopis  Charles
Klehmi  puukool).  Keskvarajane.  Puhmik keskmise kõrgusega (90 cm).  Ameerika
pojengiseltsi (APS) kuldmedalivõitja 1986. aastal ning APS näituse üldvõitja aastatel
2003 ja 2006. Sort on kaubanduses laialt  levinud, kuid enamikele aednikele on
taolise sordi olemasolu siiski veel suureks üllatuseks. 

valgeõieline pojeng 'Ama-no-Sode' 20,00 €

Paeonia lactiflora 'Ama-no-Sode' (ex Japan pre-1925), valgeõieline pojeng 'Ama-no-
Sode' (Jaapan, enne 1925, aretaja teadmata). Jaapani tüüpi suures (läbimõõt 17 cm)
õies  on  1-2  rida  lillakasroosasid  suuri  välimisi  kroonlehti,  südames  aga  kena
helekollane  kuppel  (poolkera)  väiksematest  kitsastest  kroonlehetaolistest
kõlutolmukatest  ehk  staminoodidest.  Kahvaturoosad  staminoodid  on  kollase
servaga, kuid eemalt vaadates jätavad helekollase üldmulje.  Emakasuudmed on
valged. Juured on jämedad. Keskmine õitseaeg. Puhmik madal (80 cm). 

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).  
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valgeõieline pojeng 'Bu-Te' 20,00 €

Paeonia  lactiflora  'Bu-Te'  (Wassenberg  1954),  valgeõieline  pojeng  'Bu-Te'.  Valges
(mõnel aastal puhkedes roosa varjundiga) suures (läbimõõt 17 cm) jaapani tüüpi õie
südames on ilus kuppel kollastest kõlutolmukatest ehk staminoodidest. Keskhiline.
Puhmik on väga kõrge (110 cm).  Ameerika Pojengiseltsi  kuldmedalivõitja  1975.
aastal. Mädapea pojenginäituse võitja 2019. aastal. Sort on saadud 'Tamate-Boku' ja
'Isani Gidui' ristamisest. 

ahtalehine pojeng 'Plena’ 25,00 €

Paeonia  tenuifolia  'Plena'  ('Flore  Pleno'),  ahtalehine  pojeng  'Plena’.  Ahtalehise
(“tillilehise”) pojengi täidisõieline sort on erkpunase mittepleekuva, väikese (∅ 10
cm), keskmise tihedusega, tolmukateta, poolkeraja täidisõiega. Väga varajane. See
Eestis veel peaaegu tundmatu aretis on kõige varajasem täidisõieline pojeng üldse,
olles  märksa  varajasem  kui  Eestis  laialt  tuntud  varajase  pojengi  (P.  officinalis)
täidisõieline  sort  'Rubra  Plena'.  Puhmik  madal  (kuni  50  cm).  

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 varisemis
teemaldanud,  et  nad  kogu  aeda  õitsevate  seemikutega  ei  täidaks.  Enne
teadaolevatest looduslikest leiukohtadest pärinevate taimede saamist kasvatasin
mingit niru amuuri adoonise aedvormi, mis pigem kiratses kui kasvas, ei tahtnud
õitseda ja ka seemet ei andnud. Minu poolt loodusest saadud taimed on täis tohutut
elujõudu  ja  vohamist.  Olen  selle  liigi  taimi  saanud  umbes  30  aastat  tagasi
erinevatest looduslikest leiukohtadest Sahhalini saarelt ja Primorje kraist, kokku 4
eri kohast. Pakungi neist tekkinud aedseemikute erineva välimusega segu. Kasvab
aias  parasniiskel  mullal  päikese  käes  isegi  paremini  kui  lehtpuude  varjus  või
poolvarjus. Erinevalt lubjalembesest kevadadoonisest (mis õitseb kuu aega hiljem,
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alles mais) eelistab amuuri adoonis happelist mulda. 

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 kitsas-
rihmjate  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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Komarovi lauk 5,00 €

Allium komarowii (spont. Tadjikistan, Zeravshan mnt., Shing valley, RKM 82-31),
Komarovi  lauk.  65  cm  kõrgune  varb  kannab  vahemikus  juuni  esimesest  kuni
kolmanda  dekaadini  õitsevat  tähtjatest  tumelilladest  (violettpurpursetest)  õitest
koosnevst tihedat 6 cm läbimõõduga kuppeljat kuni poolkerajat šokolaadilõhnalist
õisikut. 2 kaunist vastu maad hoiduvat sinkjat elliptilist lehte mõõdus 30-35 × 7-8
cm  meenutavad  karatau  laugu  omi,  kuid  on  piklikumad,  sinisemad  (purpurse
varjundiga)  ja  kauem haljad.  See Kesk-Aasia  mägedes kasvav liik  kasvab minu
aias 1994. aastast alates ning annab ka isekülvi. Pakutavad sibulad (sibulapartii
RKM 82-31)  on korjanud 1982.  aastal  Janis  Rukšans,  Aris  Kruminš  ja  Mari  Kits
Tadžikistani  põhjaosast  Zarafšoni  mäestikust  Sugdi  vilajetist  Panjakenti
(Pandžakenti, Pendžikenti) rajoonist Shingi orust. Päike. Kuiv kuni parasniiske muld.

lõhnav lauk 1,00 €

Allium  ramosum,  lõhnav  lauk.  55  cm  kõrgusel  varrel  juulis  puhkevad  tähtjad
püstised meeldiva lõhnaga valged õied asuvad kuni 5 cm läbimõõduga poolkerajas
tihedas õisikus. Sobib ka lõikeks. Üldse on juulis aias vähe õitsejaid. Lehestik on
haljas  kevadest  sügiseni.  Kasvab  Põhja-Aasias.  Väga  sarnane  mugullauk  (A.
tuberosum)  alustab  õitsemist  kuu  aega  hiljem.  Pakutavate  sibulate  looduslik
leiukoht pole teada. Olen taimed saanud Venemaa lillekasvatajalt Vassili Filjakinilt
1991. aastal. Päike. 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.



Sulev Savisaare püsilillekataloog 2020

sibullilled.ee lk 31

harilik sügislill 'Album' 2,50 €

Colchicum autumnale  'Album',  harilik  sügislill  'Album'  (leiukohata).  Septembris-
oktoobris 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. 

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. 

kaunis sügislill 'Dombai' 2,00 €

Colchicum speciosum 'Dombai' (Janis Rukšans 1995; registrant C.P.J. Breed 1999;
collected in 1964 by Aino Paivel (Tallinn BG) in Dombai, Karachayevo Cherkesiya, N
Caucasus), kaunis sügislill 'Dombai'. Tallinna Botaanikaaia aedniku Aino Paiveli poolt
1964. aastal Dombai lähedalt Kaukaasiast korjatud ning Janis Rukšansi poolt sordiks
nimetatud roosakasvioletset suureõielist 20 cm kõrgust, suure valge põhjalaiguga
varianti peab selektsionäär ise paremaks kui Türgi sorti 'Ordu’. 'Dombai' on tollest
veidi hilisem, tumedama neeluga, suurem, õielehtede naastud on mõõdus 8 × 2 cm.
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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.

ruuge rohtlaliilia 8,00 €

Eremurus  fuscus,  ruuge  rohtlaliilia.  Rohtlaliiliad  on  suursugused  taimed,  mille
tugeval varval paiknev pikk ja tihe, harunemata õisik on nagu pikk püstine värvikas
rebasesaba („küünal“).  Nende juurikad on kaheksajala kujuga. Kehvade kuivade
kasvukohtade taimedena ei  sobi  rohtlaliiliad meie l  kliimasse niiskustundlikkuse
tõttu. See Tian Shani mägedes kasvav liik on erand, keda ei näi aias miski häirivat.
Annab ka ohtrat isekülvi. Kõrgus 160 cm, sellest õisiku pikkus 85 cm. Juunis pikka
kitsasse ruljasse õisikusse koondunud suhteliselt tagasihoidlikke rohekaskollaseid,
pruuni servaga õisi ilmestavad pruunikasoranžid tolmukad. Ruugel rohtlaliilial on
säilitusjuured kordades lühemad kui tugeval rohtlaliilial. Päike, kuivem kasvukoht.

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. Juurikale kinnituvad säilitusjuured on väga pikad. 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.
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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. 

Mati Rangi liiliaseemik 11-21-4 2,00 €

Lilium Rang's seedling 11-21-4 (Mati Rang, before 2007), Mati Rangi liiliaseemik
11-21-4. 75 cm kõrguse juulis õitseva valge seemiku 12 cm läbimõõduga õis on
kollaka varjundiga ja vaid mõnede üksikute täppidega. Hea paljuneja.

liilia 'Vinge' 3,00 €

Lilium  'Vinge'  (Kalle  Kruus  1998,  Estonia),  liilia  'Vinge'.  Juulis  õitsev  keskmise
kõrgusega (70 cm või enam) taim kannab arvukaid tumepunaseid pruuni varjundiga
püstiseid  õisi.  1993.  aastal  ristas  Ida-Virumaa  lillekasvataja,  hilisem  raamatu
„Daaliad“  (2002)  autor  Kalle  Kruus  liiliasorte  'Vostotšnaja  Skazka  (ema)  ja
'Apeldoorn' (isa) ning juba 1998. aastal sain temalt uue sordi ühe sibula, mis on
hiljem  hästi  paljunenud.  Päike.  Parasniiske  muld.  Liiliad  armastavad  maapinna
katmist multšiga -- see hoiab mulla jaheda ja niiskena.
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kobarhüatsint helesinine 0,50 €

Muscari  sp.  light  blue,  kobarhüatsint  helesinine.  20  cm  kõrgune  varb  kannab
maikuus  kaunist  3,5  cm pikkust  helesinist  õisikut.  Taimed olid  saadud nimega
Muscari  dolychanthum,  pikaõieline  kobarhüatsint,  kuid  tolle  armeenia
kobarhüatsindile  lähedase  liigi  Kaukaasias  kasvavad  taimed  peaksid  olema
violetsete  õitega.  Puhta  helesinise  õisiku  tõttu  ei  saa  nad  pikaõielised
kobarhüatsindid olla. Kaunis välimus päästis need valed taimed, sest muidu oleksin
pidanud nad ära viskama. Päike. Parasniiske muld.

pojeng 'Chocolate Soldier’ 20,00 €

Paeonia 'Chocolate Soldier’  (Auten 1939), pojeng 'Chocolate Soldier’.  Hübriid on
saadud  varajase  pojengi  (P.  officinalis)  ja  valgeõielise  pojengi  (P.  lactiflora)
ristamisest. Kroonlehed on mustjaspunased või mustjaspruunid (šokolaadivärvi). Ka
südames olev suur staminoodidest poolkera on sama värvi, kuid osa staminoode on
kontrastsete kollaste tippude ja servadega. Tugevad õied on poolkeraja õietüübiga
ja peaaegu ilma kollaseta südamepoolkeras, nõrgad jaapani (anemoon-) õietüübiga
ja rohkema kollase kribuga südames. Omapärane mustjas, enamasti kirju südamega
sort.  Emakasuue  on  mustjaspunane.  Õis  keskmise  suurusega  (läbimõõt  15
cm).Varajane. Kasv madal (70–75 cm), kuid taim kipub lamanduma. Muguljad juured
on punased. 
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pojeng 'Coralie' 15,00 €

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

pojeng 'Ellen Cowley' 15,00 €

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

pojeng 'Helen Matthews' 12,00 €

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



Sulev Savisaare püsilillekataloog 2020

sibullilled.ee lk 36

pojeng 'Illini Warrior' 20,00 €

Paeonia 'Illini Warrior' (Glasscock-Falk, 1955), pojeng 'Illini Warrior'. Tumepunase,
väga suure (∅ 18 cm), kausja, mitte pärani avatud lihtõiega hübriidpojengi südames
on kontrastne kollane tolmukakimp. Tolmukaniit  roosa,  emakasuue ja meeketas
roosakasvalge.  Juured  punased.  Varajane.  Rikkalik  õitseja!  Puhmik  väga  kõrge
(110–115 cm). Lehestik on roheline hilissügiseni, teistest pojengisortidest kauem.
Väga jämedate tugevate vartega jõuline taim. Ka tumepruunid juured on jämedad
ning neid on suhteliselt vähe. Taime jagamisel on istikute saagis väike.

valgeõielise pojengi seemik 6d-1B 10,00 €

Paeonia  lactiflora  seedling  6d-1B,  valgeõielise  pojengi  seemik  6d-1B.  Isekülvist
tekkinud seemik. Valge väike (Ø 10 cm) lihtõis on südames kollase tolmukakimbuga.
Kõrvalõisi  tekib  vähe.  Keskvarajane.  Puhmik  keskmise  kõrgusega  (90  cm).
Tumepruunid juured on peenepoolsed, kuid jagamisel on istikute saagis väike.

valgeõielise pojengi seemik 6d-1C 10,00 €

Paeonia  lactiflora  seedling  6d-1C,  valgeõielise  pojengi  seemik  6d-1C.  Isekülvist
tekkinud seemik. Puhkedes roosakasvalge kuni valge väike (Ø 10 cm) veidi kupjas
lihtõis on südames kollase tolmukakimbuga. Kõrvalõisi tekib vähe. Keskvarajane.
Puhmik  keskmise  kõrgusega  (90  cm).  Lehtedel  on  esinenud  sügisvärvust.
Tumepruunid juured pole jämedad. Jagamisel on istikute saagis väike. 10,00 €
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valgeõielise pojengi seemik 13d-57-13 10,00 €

Paeonia lactiflora seedling 13d-57-13, valgeõielise pojengi seemik 13d-57-13. 1994.
aastal sain Kalle Kruusilt Primorje krai lõunaosast Jaapani mere ääres asuvast Lazo
rajoonist  pärineva  loodusliku  valgeõielise  pojengi  taime.  Siin  pakutav  seemik
pärineb Lazo taime isekülvist. Valge väike (Ø 10 cm) lihtõis on südames kollase
tolmukakimbuga. Varajane. Puhmik keskmise kõrgusega (85 cm).

valgeõieline pojeng 'Benita' 20,00 €

Paeonia  lactiflora  'Benita'  (Sulev  Savisaar  2019;  seedling  18c-56F),  valgeõieline
pojeng 'Benita'. Valge (puhkedes võib olla roosa varjundiga), keskmise suuruse (∅
15  cm),  väga  tihe,  tolmukateta,  kroon-tüüpi  täidisõis.  Valgete  kroonlehtede  ja
samavärvilise  südamekrooni  vahel  on  näha  staminoodidest  (kõlutolmukatest)
tekkinud  madalat  (justkui  õide  sissesoondunud)  kitsast  kreemi  vööd,  mis  jätab
mulje, nagu oleks suure õie sees veel teine, väiksem õis ehk kroon (õis õies). Tume
läikiv lehestik. Varred on jämedad. Keskhiline kuni hiline. Puhmik keskmine kuni
kõrge (100 cm).  Juured on jämedad.  Taime jagamisel  on istikute  saagis  väike.
Seemiku 18c-56F valisin välja 2002. aastal  tehtud sordi  'Westerner'  50 seemne
külvist. Külvist tekkinud arvukate seemikute seast pakkus mulle huvi vaid üks taim.
Esimest korda õide puhkedes oli ta jaapani õietüübiga: heleroosade kroonlehtede
keskel oli  suur helekollane südamepadi.  Järgmisel korral puhkedes oli  ta samuti
jaapani õietüübiga, kuid pooltäidisõieline: roosakasvalged kroonlehed olid mitme
reana.  Kolmandal  õitsemisel  oli  ta  pooltäidisõieline  jaapanlane,  kuid  kollase
südamepadja  keskosast  kasvas  välja  heleroosa kõrge tutt.  Edasistel  õitsemistel
tekkis juba täidisõis,  mis läks iga õitsemisega järjest tihedamaks. Sort sai nime
2019. aastal Marika Vartla vanaema Benita Rannala auks. Juba 2014. aastal andsin
seemiku  18c-56F  paar  taime  Tamsalu  lillekasvatajatele  ja  ühe  taime  Peedu
lillekasvatajale. 
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valgeõieline pojeng 'Imant Ridaliste' 20,00 €

Paeonia lactiflora 'Imant Ridaliste' (Sulev Savisaar 2011, syn. 'Imant' 2009; seemik
MP6-36),  valgeõieline  pojeng  'Imant  Ridaliste'.  Valge  (mõnel  aastal  puhkemisel
roosa varjundiga), keskmise suurusega (Ø 16 cm), keskmise tihedusega kuni tihe,
tolmukateta,  roos-tüüpi  küllalt  korrapärane täidisõis.  Südamenupust  tekib hiljem
lehter. Võib anda ka kõrvalõisi.  Väga hiline, kuid päev või paar varajasem oma
emast 'Marilla Beautyst'.  Puhmik keskmise kõrgusega (85 cm). Seemiku MP6-36
kasvatasin  üles  2002.  aastal  külvatud  sordi  'Marilla  Beauty'  8  seemnest.
Mõtlemisainet pakub küsimus, kuidas mul õnnestus seemet saada täielikult täidetud
õiega sordilt, milles pole ei tolmukaid ega emakaid? Seemik sai 2009. aastal nime
'Imant',  mille  2011.  aastal  nimetan  ümber  'Imant  Ridalisteks'.  Imant  Ridaliste
(1919-1987) oli Elva lillekasvataja, kellel oli 1980-ndatel aastatel Eesti üks suurim
kiviktaimlataimede kogu,  kõik taimed ilusti  ladinakeelsete nimedega A4-mõõdus
aiapäevikus kirjas. Aastatel 1982-1984 tegime temaga taimevahetust ja käisime
teineteise aedades külas.

valgeõieline pojeng 'Mannavaht' 20,00 €

Paeonia  lactiflora  'Mannavaht'  (Sulev  Savisaar  2011;  seedling  MP6-16,  hilisema
tähistusega 21c-1),  valgeõieline pojeng 'Mannavaht'.  Keskmiselt roosa, keskmise
suurusega (Ø 16 cm), lamedapoolne roos-tüüpi hõre täidisõis või pooltäidisõis. Mitu
õit  varrel.  Erinevalt  muudest  pojengisortidest,  mille  kõrvalõied  avanevad  alles
pärast  peaõie  äraõitsemist,  on  selle  sordi  puhul  ajavahe  peaõie  ja  kõrvalõite
puhkemisel väike, mistõttu ühele varrele võib moodustuda kuni 40 cm läbimõõduga
õitemass. See on ainus põhjus, miks ma selle taime sordiks tegin, sest üksikut õit
vaadates  pole  temas midagi  erilist.  Üheõielisena (nõrga taimena)  pole  huvitav.
Varajane. Puhmik keskmise kõrgusega (85 cm). Seemiku MP6-16 valisin välja 2002.
aasta  'Kukeni  Jishi'  seemnekülvist.  Sordinime andsin  talle  2011.  aastal.  Samast
seemnekülvist on saadud ka kõrgekasvulisem sort 'Hellen' (seemik MP6-20, hilisema
tähistusega  21c-24),  mis  sai  Mädapea  2019.  pojenginäitusel  70  sordi  seast
hinnatava 6. koha.

valgeõieline pojeng 'Mõisaproua' 20,00 €

Paeonia  lactiflora  'Mõisaproua'  (Sulev  Savisaar  2019;  seedling  MP16-26A-AD),
valgeõieline pojeng 'Mõisaproua'. Jaapani tüüpi keskmise kuni suure (läbimõõt 13-16
cm) õie roosakaslillad kroonlehed ümbritsevad aprikoosivärvi (oranžikaskollastest)
staminoodidest koosnevat tihedat madalat südamepoolkera. Õitsemise algul on õis
erksavärviline,  aga  hiljem  muutub  küllalt  kahvatuks:  roosaks  kreemi
südamepadjaga. Annab mitu kõrvalõit, mis on samuti küllalt suured ja pikendavad
õitseaega oluliselt.  Varajane. Puhmik keskmise kõrgusega (95 cm). Lehestik ilus
tume, läikiv. Varred jämedad. Juured jämedad. Taime jagamisel on istikute saagis
väike.  Seemiku  MP16-26A-AD  valisin  välja  2006.  aasta  'Velma  Atkinsoni'
seemnekülvist.  Sort  sai  nime  20.  augustil  2019.  Mädapea  2020.  aasta
pojenginäitusel sai 'Mõisaproua' 55 sordi seast 3. koha 'Red Grace' ja 'Coral Charm'
järel. Samast 'Velma Atkinsoni' seemnekülvist tekkis 4 täiesti erineva välimusega
seemikut: 2 lihtõielist, üks täidisõieline ja üks jaapani õietüübiga. Seega võivad ühel
emal olla väga erinevad lapsed. Marika Vartla andis 2018. aastal minu mitme õiega
lihtõielisele  punasele  seemikule  MP16-26A-AA  nimeks  'Karine',  ühe  õiega
lihtõielisele  punasele  seemikule  MP16-26A-AC  aga  'Caridee'.
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valgeõieline pojeng 'West Elkton' 15,00 €

Paeonia  lactiflora  'West  Elkton'  (Krekler,  1958),  valgeõieline  pojeng  'West  Elkton'.
Jaapani  tüüpi  keskmise  suurusega  (Ø  15  cm)  õie  2-4  rea  tume-lillakaspunaste
kroonlehtede keskel  on poolkera kitsastest  tumepunastest  staminoodidest,  mille
helekollane  serv  loob  oivalise  kontrasti.  Keskvarajane  kuni  keskmine  õitseaeg.
Varred on suhteliselt peenikesed. Puhmik keskmise kõrgusega (85-90 cm). Pruunid
peenikesed  juured.  Ameerika  Pojengiseltsi  näituse  võitja  1988.  aastal  jaapani
õietüüpi pojengide rühmas.

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.  Roosad  emakasuudmed  on
kroonlehtedega sama värvi. Varajane kuni keskmise õitseajaga. Puhmik keskmise
kõrgusega (90 cm). Ühe taime juur suundus 70 cm pikkuselt püstloodis alla. Taim on
võsundiline, kipub peenral laiali ronima.

varajane pojeng 'Mutabilis Plena' 15,00 €

Paeonia officinalis 'Mutabilis Plena' (syn. 'Alba Mutabilis'), varajane pojeng 'Mutabilis
Plena'.  Mina  samastan  sordinimesid  'Mutabilis  Plena'  ja  'Alba  Mutabilis,  kuid
pojengiregister näib neid eristavat. Puhkedes keskmine roosa (korallroosa), hiljem
heleroosaks  kuni  valgeks  pleekuv,  keskmise  suuruse  (Ø 13 cm)  ja  tihedusega,
tolmukateta, poolkera-tüüpi täidisõis. Väga varajane. Puhmik madal (70 cm), kuid
vajab  toestamist.  See  varajase  pojengi  (P.  officinalis)  sort  sarnaneb  enam-vähem
kõigilt näitajatelt, välja arvatud värvus, varajasele punasele täidisõielisele sordile
'Rubra  Plena'.  Kroonlehed  ja  petaloidid  pleekuvad  ja  kuivavad  pärast  õitsemist
valgeks, kuid ei pudene ('Rubra Plenal' pudenevad).
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pojeng 'Raspberry Rose' 15,00 €

Paeonia 'Raspberry Rose' (Auten, 1956), pojeng 'Raspberry Rose'. Saadud varajase
pojengi ristamisel valgeõielise pojengiga (P. officinalis x P. lactiflora). Tumeroosade
suurte välimiste kroonlehtedega keskmise suurusega (∅ 15 cm) jaapani tüüpi õie
südames on väike kohev kimp väga kitsaid tumeroosasid, kollaste servakestega
staminoode.  Emakas roheline,  emakasuudmed on punased.  Väga varajane kuni
varajane. Puhmik madal (80 cm), kuid kergesti lamanduv. Juured värvuselt kollakate
ja helepruunide vahepealsed. Taimed on vastuvõtlikud hahkhallitusele.

ahtalehine pojeng Bahtšisaraist 20,00 €

Paeonia tenuifolia from Bahtshisarai (spont. Crimea, Bahtshisarai,  collector Anna
Gontšarova  1986;  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) 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.
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ahtalehine pojeng Donetski oblastist 20,00 €

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

aedfloks 'Triinu' 5,00 €

Phlox  paniculata  'Triinu'  (Merike  Mäemets  2016;  seemik  APE-14/03),  aedfloks
'Triinu'.  Elva  aretaja  Merike  Mäemets  sai  selle  sordi  'Adessa  Pink  Eye'
vabatolmlemise seemikutest. Seemned külvas ta 2013/2014. Saadud taime peab ta
selle emast ilusamaks. Sooja tooniga heleroosa ratasjas õis Ø 3...3,5 cm on ilmeka
ja ümara purpurse silmaga. Kõrge püramiidjas õisik on tihe ja kõrge nagu emasordil.
Õitsemisaeg enam-vähem keskmine. 2018. aastal õitses mul aias 3 kuud järjest!
Järgmistel  aastatel  on  õitseaeg  lühem  olnud.  Õitsemist  pikendavad  õisiku
kõrvalharud. Ilmastik õisi ei riku. Merikese sõnul on õied meeldiva magusa lõhnaga.
Taime kõrgus  on  Merikese  aias  110...115  cm ,  minu  aias  140  cm.  Ülitugevad
püstised varred. Toestamist ei vaja. Lehestik on korrapärane. Samast seemnekülvist
on  Merike  välja  valinud  ka  teise  sordi:  'Laulik  Leeni'.  III  rahvusvahelistel
floksipäevadel  Mädapea  mõisas  4.VIII  2018  saavutas  minu  poolt  esitatud  'Triinu'
rahvahääletusel  III  koha  ning  IV  floksipäevadel  3.VIII  2019  I  koha.  Võit  oli  seda
hinnatavam, et 'Triinu' oli näitusel külalistele hinnata vaid ühe päeva, ülejäänud
sordid aga 2 päeva. Ometi kogus ta külastajatelt ühe päevaga rohkem punkte kui
ülejäänud sordid kahe päevaga. Päike. Parasniiske muld.

suvitähik 'Corrina’ 0,15 €

Triteleia 'Corrina' (syn. T. laxa 'Corrina'; H. L. Sinnige 1982), suvitähik 'Corrina'.
Hollandis  Heemskerkis  aretatud  külmakindla  avamaa-  ja  ajatussordi  kõrgus  on
35-40 cm. Lame ja hõre 7 cm läbimõõduga õisik õitseb kuu aega, alates juulist
õisiku äärtest. Purpurse tipuga violetsed lehterjad õied on 4 cm pikkused ja 3 cm
läbimõõduga. Talvekindel.
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traakia tulp 'Flava' 0,50 €

Tulipa  orphanidea  'Flava'  (Th.  Hoog,  pre-1970;  syn.  T.  orphanidea  var.  flava  T.  M.
Hoog;  spont.  W  Turkey),  traakia  tulp  'Flava'.  20-25  cm  kõrguse  taime
kahvatukollased  õied  mais  on  punakate  tippudega  ning  välimistel  õielehtedel
esineva  oranži  ja  rohelise  varjundiga.  Välimuselt  on  taimed  küllalt  sarnased
metstulbiga (T. sylvestris), kuid pruunide tolmukapeadega (metstulbil kollased). See
kollaseõieline  looduslik  variant  sattus  Lääne-Türgist  Hollandisse  van  Tubergeni
puukooli  imporditud suureõielise lumikellukese (Galanthus elwesii)  sibulate seas.
Tumepruuni jäiga kestaga piklikkooniline sibul on pika kaelaga.


