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teravatipuline lauk

5,00 €

Allium acuminatum (Wallowa Mtns., Baker county., Oregon, 4875’), teravatipuline
lauk. 30 (10-35) cm kõrgune vars kannab juunis või juuli algul lillade kellukjate
õitega 5-7 cm läbimõõduga kohevat püstist poolkerajat õisikut. Õielehed on terava
tipuga. Õitseva taime sibul on vaid hernetera suurune. Sibulast tekib 2–3 kitsast
torujat lehte. Kasvab Põhja-Ameerika lääneosas laial alal Kaljumäestikust läänes
vulkaanilistel tasandikel ja mägede kuivadel rohustel lõunanõlvadel savisel mullal.
Pakutavad taimed pärinevad Wallowa mäestikust Oregoni osariigist Bakeri
maakonnast. Päike. Kuiv kuni parasniiske muld.

aﬂatuni lauk

1,00 €

Allium aﬂatunense, aﬂatuni lauk. Erinevalt kaubandusest (kes müüb selle nime all
tegelikult hoopis hollandi lauku, A. hollandicum) pakun ehtsat liiki. Tian Shani
mäestikus Kirgiisias ja Usbekistanis kasvava laugu 120-130 cm kõrgusel tugeval
lehtedeta varrel puhkeb juuni algul tähtjate õitega 6-10 cm läbimõõduga ülitihe
(hollandi laugul on see palju hõredam) lillakaspurpurne keraõisik. Omanäolised
kaunid ja võimsad aeda varakult ilmestavad sinkjashallid laiad lehed, mille tipud
kipuvad enamasti õitseajaks kahjuks juba kuivama. Sibulad on suured või väga
suured. Pakun oma aia seemikuid, enamasti lätlaste poolt Kirgiisiast Tšatkali
ahelikust korjatud taimede külvist saaduid. Päike. Kuiv kuni parasniiske muld. 1 EUR

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
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andnud. Pakun enda aias tekkinud seemikuid või 2) Tadžikistani lääneosast Varzobi
ahelikust (kuulub Hisori ahelikku) Sugdi vilajetist Pandžakenti rajoonist Chinori linna
lähedalt kogujakoodiga RM 82-72. Taimed olen saanud Nevski laugu nime all, kuid
õielehe jäik kesksoon säilib pärast õitsemist. 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. Sibulad on väikesed ja lilla kestaga. 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.
Päike. Parasniiske muld.
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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
hõredapoolses kerajas õisikus lillasid kuni helelillasid tähtjaid õisi. Eemalt vaadates
on taimi isegi raske märgata, sest nende õied tunduvad tuhmivõitu, kuid lähedalt
õite sisse vaadates on nad väga kenad. Õitseva taime sibul on vaid hernetera
suurune. 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. 30-40 cm
pikkusel varrel puhkevad juuni algul poolkerajad valged pikaraolised õisikud. Kitsad
lapikud püstised hallikad lehed meenutavad kõrreliste lehti. Õitsevate taimede
sibulad on enamasti herneterast väiksemad. 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. Pakutav alamliik
erineb tüüpalamliigist karvaste lehetuppede poolest. Taime vastupidavus ja
paljunemine on meie oludes hea. Kaunis ja perspektiivne liik meie kliimas. Päike.
Kuiv kuni parasniiske muld.

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.
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täkiline lauk

4,00 €

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

darvaasi lauk RM 82-74

3,00 €

Allium darwasicum RM 82-74 (Tajikistan, Varsob valley), darvaasi lauk RM 82-74.
Varakult, juba mai teisel poolel puhkeb 25-30 cm kõrgusel varval 3 cm läbimõõduga
püstine kimpjas-poolkerajas tihe hüatsindilõhnaline õisik, mis koosneb kellukjatest
ülesvaatavatest valgetest roheliste seljasoontega õitest. Pakutavate taimede
algmaterjali on korjanud Janis Rukšans ja Mari Kits 1982. aastal Tadžikistanist
Dušanbe lähedal asuvast Varzobi mäekurust. Nad kasvavad, õitsevad ja viljuvad
meie kliimas avamaal hästi ning annavad ka isekülvi. Päike. Kuiv kuni parasniiske
muld.

darvaasi lauk 'Darwas Wonder'

6,00 €

Allium darwasicum 'Darwas Wonder' (yellow form, Janis Rukšans 2006, coll. by Arnis
Seisums from Darvas mountains in Tajikistan, near vill. Yol), darvaasi lauk 'Darwas
Wonder'. Liigi tüüptaimed on valgete õitega, kuid siin pakutaval sordil on nad
rohekaskollased või helekollased (kreemid). Teda on nimetatud ka darvaasi laugu
kollaseks vormiks (yellow form). Varakult, juba mai teisel poolel puhkeb 45 cm
kõrgusel varval 3 cm läbimõõduga püstine kimpjas-poolkerajas tihe
hüatsindilõhnaline õisik, mis koosneb kellukjatest ülesvaatavatest õitest. Õitsemine
jätkub juunis. Pakutavad taimed korjas Arnis Seisums Darvazi mäestikust
Tadžikistanist Hatloni (Khatloni) vilajetist (provintsist) Shamsiddin Shohini
(varem Shuro-obod) ringkonnast Yoli küla juurest. Sordinime andis neile 2006.
aastal Janis Rukšans. Botaanik Fritschi andmeil on liigi levila põhjaosas taimede õied
valged, lõunaosas aga kollakad. Päike. Kuiv kuni parasniiske muld.
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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.

elbursi lauk SLIZE 011

12,00 €

Allium elburzense SLIZE 011 (from Iran, Elburz mountains, Tochal), elbursi lauk
SLIZE 011. Kääbuskasvuline lauguliik kannab 10-15 cm kõrgusel varrel 7 cm
läbimõõduga tihedat keraõisikut. Kitsassüstjate õielehtedega lamedad tähekujulised
õied on kahvatulillad või lillad. Õitsemise tipp on mai lõpus. Algse kirjelduse järgi on
taime õied purpursed, kuid liigi tüüpkasvukohast korjatuid taimed varieeruvad
kultuuris õievärvuselt peaaegu valgest ja kahvatulillast kuni purpurseni. Sibulast
tekib 1-2 kitsaselliptilist kuni piklikku lehte. Liik kasvab vaid Iraanis Alborzi (varasem
eestikeelne nimi: Elburs) mäestikus rusunõlvadel. Siin pakutavad taimed
kogujakoodiga SLIZE 011 on korjatud Iraanist Tochali mäelt 1998. aastal SLIZE
(GLUZ) nimelise ekspeditsiooni poolt, kuhu kuulusid Arnis Seisums & Magnus Liden
+ Assadi, Mozaﬀarian ja Popp. Minu taimed on peaaegu valgete õitega (Tochalist
kirjeldati tüüpilise vormi kõrval ka kahvatu vorm) ja vaid ühe kitsapoolse lehega.
Päike. Kuiv kuni parasniiske muld.
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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") haruldane 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.

karatau lauk

1,00 €

Allium karataviense, karatau lauk. Omapärane Kesk-Aasias lubjakiviklibul kasvav
madalakasvuline 15-20 cm kõrgune lauk. Peaaegu maapinnal asetseva 2-3 laia,
sinakasrohelise lehe keskel, otsekui ilma varreta, “istub" mais-juunis suur ja tihe
valkjas õisikukera läbimõõduga 10 cm või enam. Ka kogu viljumise aja on taim veel
ilus. Liigi tüüpiline taim paljuneb vaid seemnetega. Siin pakun nii tavalisi kui ka
erineva välimusega oma aia seemikuid. Päike. Kuiv kuni parasniiske muld.

karatau lauk 'Kara-Tau'

2,00 €

Allium karataviense 'Kara-Tau' (Janis Rukšans 1995; RK 81-08, spont. Kara-Tau,
Berkara gorge), karatau lauk 'Kara-Tau'. Sellise sordinime andis Janis Rukšans
Lõuna-Kasahstanist Karatau mäestkust Berkara kurust 1995. aastal tema ja Aris
Kruminši korjatud sibulatele. 15-20 cm kõrguse taime 7 cm läbimõõduga õisik õitseb
mai viimasel dekaadil ja juuni esimesel poolel valgete kuni roosakasvalgete
(lillakasvalgete või kahvaturoosade) õitega. Õisik asub lühikesel varrel 2 lühikese ja
laia sinihalli lehe vahel. Viljad on lilla varjundiga ning säilitavad taime kauni
välimuse kauaks ajaks pärast õitsemist. Vähemalt ühel sibulal olen näinud ka
vegetatiivset paljunemist: sibul oli kaheks jagunenud. Lisaks ilule on taime
väärtuseks ka täpselt teada olev looduslik leiukoht. Päike. Kuiv kuni parasniiske
muld.
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harputi lauk RIGA 097

10,00 €

Allium kharputense RIGA 097 (spont. Akdag, S of Malatya Province by road from
Kahramanmarash, near Erkenek in Turkey), harputi lauk RIGA 097. 40 cm kõrgune
õitsev taim 5 cm läbimõõduga tiheda valge õisikuga. Valgete õitega sobivad hästi
kokku mustjasrohelised sigimikud õite keskel. Tolmukad on helekollased. On
laukude seas varajane õitseja, puhkedes õide juba mai keskel. Sibulast tekib 2-3 2-4
cm laiust keerdunud lehte. Lähedasel sarali laugul (A. saralicum) tekib lehti 4-7 ja
nad on alla 2,5 cm laiad. Siin pakutavad taimed korjas 2002. aastal Läti
ekspeditsioon nimega RIGA, mis on lühend inimeste nimede esitähtedest: Janis
Rukšans, Indra Valiniece, Guna Rukšane & Arnis Seisums. Nad korjasid taimed
Türgist Malatya provintsist Malatya - Kahramanmarashi maantee ääres asuva
Erkeneki asula lähedalt lubjakivikaljudelt. 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.
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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-obiGarmist. 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, KhodzhaObigarm, Khoja Obi Garm). Päike. 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.

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.
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viltune lauk

4,00 €

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. Päike. Kuiv
kuni parasniiske muld.

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 umbes 15 aastat maailmas müügiks
pakutud. Päike. Kuiv kuni parasniiske muld.
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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 Eugenijus Dambrauskast) 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 külastades, et tema Kugartist korjatud materjal ei sarnane sordiga
'Kugart's Ball'. 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’. Selle 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.

mäestiklauk 'Samur’

1,00 €

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

3,00 €

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

5,00 €

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. Minu kasvatatav idalaugu vorm 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.

Ošanini lauk ARJA 98-40

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. Seetõttu on mõni aiakülastaja teda nimetanud ka "rasedaks
lauguks". 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, Allium oschaninii French Shallot-rühm) kuulub selle liigi alla.
Siin pakutavad taimed on korjanud lätlased Arnis Seisums ja Janis Rukšans
Usbekistanist Hisori mäestiku edelaosast Shurabist. Päike. Kuiv kuni parasniiske
muld.
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lapik lauk

3,00 €

Allium platycaule, lapik lauk. Vaid 10 cm kõrgusel lapikul varrel mai lõpus või juuni
algul puhkev paljuõieline lame poolkera koosneb laiuva tipuga kitsaskellukjatest
lilladest õitest. Lapikud ja sirpjad lehed on mõnikord lausa rulli keerdunud. Sibulad
on korjatud USA-st Kesk-Oregoni idaosa mägedest (Berry 84). Ladinakeelsele nimele
vastavalt on õisikuvars tõepoolest lapik nagu kaheteraline nuga. Päike. Kuiv kuni
parasniiske muld.

sündi lauk

1,00 €

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.

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.
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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
ehtsat Rosenbachi lauku, mille algmaterjali on loodusest korjanud Leonid
Bondarenko, kes kahjuks pole sibulate täpsemat korjekohta Tadžikistanis
avaldanud. Päike. Parasniiske kuni kuiv muld.

lauk 'Stipineva'

5,00 €

Allium 'Stipineva' (Allium ×stipineva: Eugenijus Dambrauskas 2003), lauk
'Stipineva'. 55 cm kõrgusel taimel on kaunis lehestik ja juunis kena metalse
varjundiga 9 cm läbimõõduga helelilla õisik. 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. 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.
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oregoni lauk Santa Cruzist

2,00 €

Allium unifolium NWS 03-61 from Santa Cruz (Santa Cruz Mtns., Santa Cruz Co.,
California, 775’), oregoni lauk Santa Cruzist. 30-40 cm kõrgusel varval juuni lõpus
või juuli algul puhkev roosa kuni lillakasroosa kuni 8 cm läbimõõduga õisik koosneb
laiade õielehtedega õitest. Vaatamata ladinakeelsele nimele pole see lauk sugugi
ühelehine, vaid hoopis 2-3 lehega. Lame piklik sibul on ebatavaline ja veider oma
ebasümmeetrilisusega: kand asub sibula ühes servas. Liik kasvab USA-s
Rannikuahelikes Californiast Oregonini 170-1700 m kõrgusel niiskel savimullal ja
ojakallastel, kus on vähemalt pool päeva otsest päikesevalgust. Esmakordselt olen
saanud oma aeda selle liigi taimed, mis hästi kasvavad, õitsevad ja paljunevad
(varem kasvatatud variandid, sealhulgas ka poest ostetud, on mul aias vaid
virelenud ja tasapisi hääbunud). Pakutavad taimed pärinevad Californiast Santa
Cruzi maakonnast Santa Cruzi mäestikust. Päike või poolvari. Parasniiske muld, kuid
lepib ka ka niiske ja kuiva mullaga.

Voronovi lauk

2,00 €

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

Voronovi lauk valge

2,00 €

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

7,00 €

Allium pseudowinklerianum (spont. Kirg., Fergana, Sary- Bulak), Winkleri lauk. Liik
on nimetatud Tartu botaaniku auks. 80 cm kõrgusel varrel mai lõpus ja juuni
esimesel poolel õitsev 5 cm läbimõõduga püstine lame tihe õisik koosneb erksatest
lillakaspunastest kausjatest õitest. Särav värvus. Pakun Kirgiisiast Fargona
(Fergana) mäestikust Sary-Bulakist (Sarybulakist) korjatud sibulaid, mida algselt
levitati maailmas entusiastide seas nime all Allium winklerianum. Botaanik R.
Fritschi arvates pole nende taimede puhul tegu ei liikidega A. winklerianum ega A.
pseudowinklerianum, vaid tõenäoliselt uue seni kirjeldamata väga kena liigiga.
Sellele vaatamata ringlevad Fargonast korjatud sibulad viimastel aastatel nime all
Allium pseudowinklerianum. Päike. Kuiv kuni parasniiske muld.

baikali ülane

8,00 €

Anemone baicalensis var. rossii (A. rossii), baikali ülane (Rossi teisend). Lühikeste ja
peenikeste roomavate risoomidega võsaülase tüüpi taim. Õisikuvars 10--25 cm
kõrgune, kandes looduses ühte, harva 2 valget õit. Aias seevastu võib mõnikord
näha koguni 3 õit varrel. Tupplehti (mis ülaste puhul täidavad kroonlehtede
ülesannet) on enamasti 5 ning nad on valged. Risoomist tekib 2 või 3 lehte, mille
labad on kolmehõlmised ning mille hõlmad võivad omakorda lõhestuda. Õitseb
mais. Õitsemise algul ulatuvad lehestik ja õied vaid 5 cm kõrgusele. Lehestik on
väga tihe. Hiljem pikenevad õisikuvarred kuni 20 cm-ni, kuid kuna nad on veidi
kaldu, siis jääb taime tegelikuks kõrguseks 10 cm. Rossi teisendi leherootsud ja
õisikuvarred on siledad, muudel selle liigi teisenditel karvased. Rossi teisend kasvab
Hiinas vaid Jilini ja Liaoningi provintsis ning Põhja-Korea mägimetsades ja
põõsastikes. Nii liik kui teisend on looduses väga haruldased. Pakutavad taimed
pärinevad Hiina loodusest. Poolvari. Parasniiske muld.

võsaülane 'Green Dream'

4,00 €

Anemone nemorosa 'Green Dream', võsaülane 'Green Dream'. Valge õis aprillis on
huvitava väikese tumerohelise tiheda õiesüdamikuga, mis hiljem välja arenedes
osutuvad rohelisteks lehtedeks! Algul imeilus, hiljem huvitav ja imelik, sest lehetutt
kasvab välja otse õie südamest! Kõrgus 15 cm. Lähedasest sordist 'Green Fingers'
erineb väiksema rohelise südamiku poolest. Poolvari ja vari. Parasniiske kuni niiske
muld.
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võsaülane 'Käpik'

10,00 €

Anemone nemorosa 'Käpik' (Taavi Tuulik 2013), võsaülane 'Käpik'. Selle Hiiumaalt
leitud sordi lehed on kollasekirjud. Seetõttu andis Taavi sordile nime oma
kolmevärvilise kassi järgi. Taavi peab seda seni parimaks võsaülase kirjuleheliseks
sordiks üldse." Sellele vaatamata on mõnel aiakülastajal tekkinud küsimus, et mis
sellel ülasel viga on, et ta lehed kollaseks on läinud. Õis on tavaline valge. Õitseb
mai algusest keskpaigani. Poolvari või vari. Parasniiske kuni niiske 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.

võsaülane ’Udu’

3,00 €

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

12,00 €

Anemone ranunculoides 'Golden Dream' (Taavi Tuulik 2008), kollane ülane 'Golden
Dream'. Hiiumaalt leitud omapärasel taimel kasvab kollase õie südamest välja
rohelisi lehekesi. Rohelised väljakasvud tekivad väikesest staminoodsüdamikust
vaid tugevatel õitel. Enamikes õites on rohelised väljakasved või tipukesed nii
väikesed, et neid peaaegu ei märkagi, aga nõrgemas õies pole neid üldse. Isegi
samal taimel esineb samaaegselt nii rohelisega kui roheliseta õisi. Õie läbimõõt 3
cm, õie kõrgus 1 cm. Õitseb aprilli lõpust mai keskpaigani. Poolvari kuni vari.
Parasniiske kuni niiske muld. Võsaülaste ja kollaste ülaste kasvatamine polegi nii
lihtne, kuna neil parasiteerib vähemalt kaks meie looduslikku seent. Esimene
on Dumontinia tuberosa (syn. Sclerotinia tuberosa, Whetzelinia tuberosa),
eestikeelse nimega suur mügarliudik, mida mõned välismaa aednikud on nimetanud
ka "ülasekatkuks", sest kiire leviku tõttu suudab ta aias suure ülasekollektsiooni
hävitada ühe kuni kahe aastaga. See tiksikulaadsete seltsi kuuluv seen parasiteerib
ülaste risoomidel, moodustades musti söetüki taolisi sklerootsiume (seenemügaraid
ehk üleelamiskudesid), millest kevadel kasvavad maapinnale väikesed pruunid
kausjad või lehterjad viljakehad. Mingit eelhoiatust seen endast ei anna. Kevadel
võivad ülased veel rikkalikult ja lopsakalt õitseda, kuid sügiseks neid enam pole ning
mulla sees leiab risoomide asemel vaid musti "söetükke", millest järgmisel kevadel
tärkavad väikesed pruunid seened, mis varsti hakkavad eoseid levitama. Võitlus
"ülasekatkuga" ehk mügarliudikuga. Olen sügisel sklerootsiumid (mustad "söed")
mullast välja korjanud, kevadel aga olen pruunid viljakehad koos sklerootsiumiga
välja kaevanud ning hävitanud. Nakatunud kohtades olen mulla peale kallanud
pangetäie tuhka, nii et maa on mitme cm paksuse tuhakihiga kaetud. Leelisene
(aluseline) keskkond ei näi seenele eluks sobivat, mistõttu järgnevatel aastatel pole
tuhaga töödeldud kohtadesse uusi seene viljakehi enam tekkinud.

kollane ülane 'Taavi's Double'

10,00 €

Anemone ranunculoides 'Taavi's Double' (Taavi Tuulik 2008), kollane ülane 'Taavi's
Double'. Hiiumaalt leitud täidisõielise 20 cm kõrguse kollase ülase pikad ja lamedad
kõlutolmukad on otstest kergelt keerdunud ja noorena rohekad. Harva avaldub õie
rohetipulisus tugevalt, enamasti aga nõrgalt vaid õitsemise algul mõnedel taimedel
ega pruugigi igal aastal avalduda. Aga mõnel aastal üllatab ilusa kontrastse roheka
täidisõiega. 2-3 õit varrel. Õie läbimõõt 2,5 cm. Poolvari ja vari. Parasniiske kuni
niiske muld. -- Probleemiks ülaste kasvatamisel on neil parasiteerivad looduslikud
seened (jutu algust vaata sordi 'Golden Dream' juurest). Kõige ohtlikum ülaste
ründaja on "ülasekatk" ehk suur mügarliudik (Dumontinia tuberosa), mis tabab
ülaseid ilma eelhoiatuseta (välised tunnused ei anna lähenevast rünnakust märki) ja
hävitavalt. Teise seenhaiguse põhjustajad on perekonna Tranzschelia liigid,
eelkõige Tranzschelia pruni-spinosae, millel isegi eestikeelne nimi puudub
(ingliskeelsete nimede plum rust või peach rust otsetõlge oleks "ploomirooste" või
„virsikurooste“). Mulle näib, et ülaseid see seen ei hävita, kuid rikub täielikult
lehtede välimuse, muutes need mügarjalt kollasetäpiliseks. Nakatunud ülasetaimed
tärkavad kevadel tervetest palju varem ning on palju kahvatuma välimusega. Olen
mitmel pool üle Eesti näinud looduses nii võsaülaste kui kollaste ülaste
masskahjustusi selle liigi seente poolt. Seenega on raske võidelda, kuna tema
esmaseks peremeheks, kellel ta parasiteerib, on luuviljalised (näiteks ploomid ja
kreegid). Tranzschelia puhul olen varakevadel, mil nakatunud ülasetaimed on
kergesti tervetest eristatavad, nad lihtsalt näpuga mullast välja urgitsenud ja
põletanud.
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kolmetine ülane 'Hermagor'

4,00 €

Anemone trifolia 'Hermagor', kolmetine ülane 'Hermagor'. Võsaülasega sarnaste,
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. Lehtede järgi ongi liik endale nime saanud.
Lehemännase keskelt tõuseb püstist õit kandev õieraag. Võsaülase lehestik kuivab
pärast õitsemist küllalt kiiresti, kuid kolmetisel ülasel on lehestik veel augustis ja
mõnikord septembriski roheline. Sort on nimetatud leiukoha järgi Ida-Alpidest
Austriast Kärnteni liidumaa lõunaosa loodusest. Poolvari ja vari. Parasniiske kuni
niiske muld.

kolmetine ülane (leiukohata)

3,00 €

Anemone trifolia, kolmetine ülane (leiukohata). Võsaülasega sarnaste, 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. Lehtede järgi ongi liik endale nime saanud.
Lehemännase keskelt tõuseb püstist õit kandev õieraag. Võsaülase lehestik kuivab
pärast õitsemist küllalt kiiresti, kuid kolmetisel ülasel on lehestik veel augustis ja
mõnikord septembriski roheline. Siin pakutavate taimede korjekoht loodusest pole
teada. Märgatavaid erinevusi sordist 'Hermagor' pole. Poolvari ja vari. Parasniiske
kuni niiske 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.Poolvari kuni päike.
Parasniiske muld. Liigniiskust ei taha!
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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.

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.

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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roosa sügisküünal (roosa silla) Tübingeni
Botaanikaaiast

6,00 €

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 õievaest sibullilleaeda.
Päike. Parasniiske muld.

roosa sügisküünal (roosa silla) Tallinna
Botaanikaaiast

10,00 €

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.

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.

harilik preeriaküünal Washingtoni osariigist

2,00 €

Camassia quamash subsp. quamash (Columbia River Gorge, in Washington district,
USA), harilik preeriaküünal Washingtoni osariigist. Harilik preeriaküünal on laialt
tuntud aiataim. Siin pakutavad taimed on kasvatatud seemnetest, mis on korjatud
USA loodusest Washingtoni osariigist Columbia jõe kanjonist. 5 cm läbimõõduga
asümmeetrilised sinilillad õied on keskmise kõrgusega õisikus. Minu aias on taime
kõrguseks 35 cm. Õielehed on kitsamad ja pikemad kui kaubanduses pakutavatel
vormidel. Päike. Parasniiske muld.

hariliku preeriaküünla laialehine teisend

3,00 €

Camassia quamash var. brevifolia NWNS 06-118 (found at higher elevations in the
Northern Sierra Nevada, Plumas Co., California, 5600'), hariliku preeriaküünla
lühilehine teisend. Tume-sinivioletsed õied on tüüpilisest vormist väiksemad. Seda
teisendit leitakse tavaliselt Sierra Nevada mäestiku (Calfornias ja Nevadas) põhjaosa
suurematelt kõrgustelt. Antud taimed pärinevad California osariigist Plumase
maakonnast. Minu aias on taime kõrguseks olnud õitseajal juuni algul 20 cm. Päike.
Parasniiske muld.
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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. Taimede mõningane niiskusõrnus on minu aias 20 aasta jooksul toimunud
valiku ja isekülvi tõttu viinud niiskuskindlate taimede tekkeni, mis meie niisket
kliimat üha paremini taluvad, nii et nad kipuvad aias kohati juba umbrohuks
muutuma. Päike. Kuiv kuni parasniiske muld.

lõokannus 'Budulay'

4,00 €

Corydalis 'Budulay' (Eugenijus Dambrauskas 2011), lõokannus 'Budulay'.
Tugevakasvuline taim õitseb aprillis tumepurpursete õitega. Leedu aretaja valis
klooni välja Kuznetsovi lõokannuse (C. kusnetzovii) vabatolmlemisest saadud
seemikute seast ning andis sellele nime 2011. aastal. Tolmuandjaks on olnud harilik
lõokannus (C. solida). Augis (nii kutsuvad sordiaretajat tema sõbrad) peab seda
klooni taolise kombinatsiooni kõige tumedamaks hübriidiks. Tumeduselt võistleb
temaga minu aretis 'Öö', mille sain oma aias samade vanemate
ristluskombinatsioonis. Augis andis sordile nime kunagiste menukate nõukogude
seriaaliﬁlmide "Mustlane" (1979) ja "Budulai tagasitulek" (1985) peategelase
Budulai järgi, kes rändas mööda maailma vabadust ja õnne otsides. Poolvari.
Neutraalne kuni nõrgalt happeline parasniiske muld.

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 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
Altaiskoje (varem Altaiski) asulast saadud mugulaid. Poolvari. Parasniiske muld.
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kaukaasia lõokannuse abanti alamliik

8,00 €

Corydalis caucasica subsp. abantensis (in NW Turkey, near lake Abant), kaukaasia
lõokannuse abanti alamliik. 15 cm kõrgustel vartel on aprillis suhteliselt suured
meelõhnalised helelillad õied. Abanti alamliigi levila jääb tüüpalamliigi levilast
kaugele: Türgi loodeossa Abanti järve äärde. Erineb tüüpalamliigist erikujulise
alumise kroonlehe poolest ning ka tihe õisik pole ühekülgne. Poolvari. Parasniiske
muld.

õõnsa lõokannuse kollane alamliik

3,00 €

Corydalis cava subsp. marshalliana (syn. C. marschalliana; spont. Caucasus,
Kabardino-Balkaria), õõnsa lõokannuse kollane alamliik. Tugevakasvulised (kõrgus
30 cm) tetraploidsed kollaseõielised taimed õitsevad aprillis. Pakun Kaukaasiast
Kabardi-Balkaariast pärinevaid mugulaid. Poolvari. Parasniiske muld.

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.
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harilik lõokannus, punaseõielised seemikud

3,00 €

Corydalis solida red seedlings, harilik lõokannus, punaseõielised seemikud.
Varakevadel aprillis-mais rikkalikult õitsev 10-25 cm kõrgune ülimalt vähenõudlik
metsataim. Pakun minu aias tekkinud tähelepanu väärivaid punaste õisikutega
hoolika valiku läbinud kõige säravamate värvustega seemikuid, mida olen
vegetatiivselt paljundanud. Pakun 7 erinevat varianti, mis erinevad omavahel
oluliselt nii kõrguse (on nii kääbuseid kui kõrgekasvulisi), lehehõlmade laiuse ,
värvivarjundi, õisiku kuju ja muude tunnuste poolest. Osa neist oleksin võinult
vabalt ka uuteks sortideks nimetada, kuid ei pidanud seda vajalikuks, sest maailmas
on niigi juba palju punaseõielisi lõokannuse sorte olemas. Eelistab huumusrikast
mulda poolvarjulises või lehtpuuvarjulises parasniiskes kasvukohas.

harilik lõokannus, roosaõielised seemikud

3,00 €

Corydalis solida pink seedlings, harilik lõokannus, roosaõielised seemikud.
Varakevadel aprillis-mais rikkalikult õitsev 10-25 cm kõrgune ülimalt vähenõudlik
metsataim eelistab huumusrikast mulda poolvarjulises või lehtpuuvarjulises
parasniiskes kasvukohas. Pakun minu aias tekkinud nelja erinevat roosade
õisikutega valitud seemikut, mida olen vegetatiivselt paljundanud. Poolvari.
Parasniiske muld.

harilik lõokannus 'Gunite’

8,00 €

Corydalis solida 'Gunite' (Janis Rukšans 2004), harilik lõokannus 'Gunite’. Sort on
nimetatud aretaja abikaasa Guna auks (tähendades hellitusnime Gunakene), kes
puukoolis seemiku teiste seast välja valis. Õis on kahevärviline: kannus on erkheleroosa, huuled aga valged. Uudne ja meeldiv värvikombinatsioon! Poolvari ja
vari. Parasniiske muld.
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harilik lõokannus 'Rivendell'

8,00 €

Corydalis solida 'Rivendell' (98-16, Janis Rukšans 2005), harilik lõokannus
'Rivendell'. Suhteliselt varajased kergelt suitsused küllalt tumedad punased
õied. 20-25 cm kõrgused jõulised taimed õitsevad aprilli teisel ja kolmandal
dekaadil. Mugulad on suured ja piklikkoonilised (kujult miniporgandit meenutavad).
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.

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.
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kuldõieline krookus 'Munavöödik'

3,00 €

Crocus chrysanthus 'Munavöödik' (Sulev Savisaar 2008), kuldõieline krookus
'Munavöödik'. 2004. aastal märkasin oma aias isetekkelist munaja õiega
pruunivöödilise seljaga kollast krookust. 2008. aastal sain aru, et tegu on millegi
kauni ja erilisega ning andsin talle sordinime. 2014 pakkusin teda ekslikult Leonidi
krookuse sordina, sest polnud näinud 'Munavöödikut' kunagi seemneid
moodustamas ega isekülvi andmas. Tegelikult võib tegu olla kuldõielise krookuse
'Gipsy Girl' (G. H. Hageman 1960) minu aias tekkinud seemikuga. Üldilme on neil
sortidel küllalt sarnane, aga 'Munavöödiku' seljamuster on 'Gipsy Girli' omast
tumedam ja kontrastsem. 'Munavöödikul' ei ulatu seljavöödistus tumeda laiguna
alusele, vaid alus on suht hele. 'Gipsy Girlil' langeb vöödistus aluseni, alusel
tumedaks laiguks kokku sulades. 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.

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.
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Pallase krookus

10,00 €

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

Puringi krookus Ai-Petrilt

3,00 €

Crocus puringii from Ai-Petri (coll. in 1965 by Aino Paivel from Crimea near Yalta in
mnt. Ai-Petri at 1000-1200 m), Puringi krookus Ai-Petrilt. Kuni 20 cm kõrgused
suured varieeruva värvusega sinised õied septembri lõpus ja oktoobris. Mõõtes oli
õieputk 12 cm pikkune, õie läbimõõt 8 cm, õienaast 6 cm pikkune. Moodustab
arvukalt pisikesi tütarsibulmugulaid. Aastatega muutub lillelaik aina laiemaks,
mistõttu talle tuleb tulevikku arvestades peenras rohkem ruumi planeerida.
Looduslikult vaid Krimmis kasvav Puringi krookus on lähedane liik kaunile
krookusele (Crocus speciosus). Siin pakutavate sibulmugulate emataimed korjas
Tallinna Botaanikaaia aednik Aino Paivel 1965. aastal Krimmist Jalta lähedalt
mäginiidult 1000-1200 m kõrguselt. Osa Aino korjatud sibulmugulatest sattus
Hollandi kuulsa sibullillekasvataja Michael Hoogi kätte tõenäoliselt mõnel tema
Nõukogude Liidu-visiidil. 1999. aastal sai kõigile tundmatu sort 'Aino' ootamatult
Hollandi sibullillekasvatajate seltsi auhinna Award of Merit Trial Groun B. Nime 'Aino'
võttis kasutusele Michael Hoog. Ehtsaks sordiks 'Aino' tohib nimetada vaid auhinna
saanud kõige tumedamat Aino Paivelilt saadud varianti. Kuna Hollandis läksid
liikvele ka muud Ainolt pärinevad variandid, siis hakati neid tähistama nimega 'Aino
II' või 'Aino 2'. Kuna see lisand "2" kippus osade kasvatajate ja levitajate puhul
sordinime tagant ära kaduma, siis praeguseks on sellest segadus tekkinud, sest
väga erineva välimusega variantide, nii heledate kui tumedate, puhul kasutatakse
nime 'Aino'. 'Ainot' on nüüd maailmas liikvel rohkem kui üks variant. 2008. aastal
õnnestus mul Hollandi sibullillekollektsionääri Gerard Oudi kaudu hankida sordi
ainsalt kasvatajalt 10 sibulmugulat ehtsat 'Ainot' ning 10 sibulmugulat 'Aino II'.
Viimane osutuski erinevate siniste õievärvide seguks. Just seda 'Aino 2' ma teile siin
pakungi. Päike. Parasniiske muld.
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Puringi krookus Dambrauskaselt

1,00 €

Crocus puringii from Dambrauskas (coll. in 1965 by Aino Paivel from Crimea near
Yalta in mnt. Ai-Petri at 1000-1200 m), Puringi krookus Dambrauskaselt. Oktoobris
puhkevad suured sinised õied pole ei tumedad ega heledad, kuid välimised 3
õielehte on seljalt väga kahvatud, lausa hallikasvalged. Seetõttu jätab õis suletult
valkja üldmulje, avatult on aga sinine. Õiel on väike valkjas põhjalaik. Õieputk
ülemises pooles sinakasvalge, alumises pooles valge. Tolmukaniidid ja tolmukapead
kollased, emakasuudme harud oranžid. Eugenijus Dambrauskas pakub seda varianti
sordina 'Aino', kuid seda ta tegelikult pole. Sibulmugulad on küll Aino Paiveli
korjatud (1956. aastal Krimmist Jalta lähedalt mäginiidult 1000-1200 m kõrguselt),
aga mitte ehtne 'Aino', vaid 'Aino 2'. Kõik Aino Paiveli Jalta lähedalt korjatud
varieeruva välimusega Puringi krookuse sibulmugulad, mis ei kuulu ehtsa 'Aino' alla
(too on kõige tumedam näitusevõitja) kannavad ühisnimetust 'Aino 2'. Lähemalt
saate sellest segadusest lugeda "Puringi krookus Ai-Petrist" alt. Dambrauskase
variant on ühtlik, ilma varieeruvuseta, seega kloon. Päike. Parasniiske muld.

kaunis krookus ‘Aitchisonii’

0,50 €

Crocus speciosus ‘Aitchisonii’ (1891; syn. C. aitchisonii hort., C. s. var. aitchisonii
Bowles), kaunis krookus ‘Aitchisonii’. Suure 12-15 cm kõrguse kahvatulilla õiega
oktoobris-novembris õitsev kloon on nõrga soonestusega. Päike. Parasniiske muld.

kaunis krookus 'Artabir'

0,30 €

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

2,00 €

Crocus uschakensis (spont. Turkey, Uşak il (province)), ušaki krookus. Väikesed
ümardunud õielehetippudega kuldkollased õied on seljal ilma ühegi märgita.
Looduslik levila asub Türgi lääneosas Uşaki provintsis. See ülivara õitsev liik kuulub
koos tähtja lumekupu (Eranthis stellata), kolmeemakalise merenderaga (Merendera
trigyna) ja amuuri adoonisega (Adonis amurensis) minu aia 4 kõige varajasema
õitseja hulka. Liik Crocus uschakensis kirjeldati alles 2014. aastal, varem ei eristatud
teda kuldõielisest krookusest (C. chrysanthus). Kuigi olen siin pakutavad taimed
saanud Lätist juba 1988. aastal Crocus chrysanthus 'Uschak Orange' nime all,
hakkab alles nüüd selguma, et saadud taimed ei vasta sordikirjeldusele (sest
õielehe seljal peaks olema kriipsuke). Tundub, et ehtsa sordi 'Uschak Orange' kohta
on üldse vähe andmeid ja ta on juba ammu käibelt kadunud. Janis Rukšansi
krookuseraamatu andmeil oli 1971. aastal sordi korjajaks Usaki linna lähedalt
900-1000 m kõrguselt ja selle selekteerijaks saksa sibullillekasvataja Georg F.
Schlosser-Baykan. Esmakordselt pakkus sorti kaubanduses müügiks Michael H.
Hoog 1973. aastal. Ka edaspidi pakun neid taimi sordi asemel liigina. Päike.
Parasniiske muld.

munakollase krookuse valgeõieline vorm

7,00 €

Crocus vitellinus albino form, munakollase krookuse valgeõieline vorm. Kuna liigil
puudub veel ametlik eestikeelne nimi, siis on minu pakutud nimi mitteametlik. Liik
Crocus vitellinus on kollaseõieline, kuid siin pakun tema albiinovormi. Vaatamata
ebatavalisele värvusele vastab ta muude tunnuste osas liigikirjeldusele. Valged õied
on suure kollase neelulaiguga ning seljalt lilla varjundiga. Õitseb aprillis. Päike.
Parasniiske muld.

aed-lumekupp 'Guinea Gold'

5,00 €

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

harilik koerahammas (segu)

1,50 €

Erythronium dens-canis mix, harilik koerahammas (segu). Hispaaniast LääneUkrainani kasvava liigi 10-15 cm kõrgused taimed on kahe vastaku purpurlaigulise
lehega ja aprillis puhkeva üksiku rippuva roosakaslilla õiega, mille kroonlehed on
tugevasti tagasi käändunud. Väljakaevatud sibul kardab kuivamist! Pakun valgete,
heleroosade ja/või lillade õitega taimi. Poolvari. Parasniiske muld.

koerahammas 'Jeannine'

5,00 €

Erythronium 'Jeannine' (raised by W. P. van Eeden, named by Michael Hoog 1984; E.
californicum 'White Beauty' x E. tuolumnense), koerahammas 'Jeannine'.
Liikidevahelise hübriidi aretas ja registreeris 1984. aastal Wilhelmus Petrus (Willem)
van Eeden (1928 - 2020), kuid nime andis sordile Michael Hoog samal aastal oma
naise auks. Suured kollased õied on kauni punase neeluringiga. Õitseb maikuus
30-35 cm kõrguse taimena, mille igal varval võib olla kuni 8 õit. Kirjud lopsakad
lehed on vaid nõrgalt lillad, olles tumeduselt 'Pagoda' ja 'Sundisci' vahepealsed.
Poolvari. Parasniiske muld.
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siberi koerahammas

5,00 €

Erythronium sibiricum, siberi koerahammas. Aprillis-mais kahe kauni
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. 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 vaid väheste pakkujate poolt ning
hinnaga vahemikus 10 kuni 15 EUR sibulast. Aias võiks neid väga külmakindlaid
metsataimi kasvatada võimalikult jahedas kohas parasniiskel mullal, näiteks
kiviktaimla põhjanõlval. Poolvari ja vari. 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 siberi koerahamba
tüüpalamliigi taimedest palju varem. 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 on selle taime müüjaid
maailmas vähe ning sibula hind jääb vahemikku 15 - 25 eurot. Minu siin pakutav
hind on sibulate ületootmise tõttu ebaloomulikult odav. Poolvari. Parasniiske muld.

koerahammas‘ Sundisc’

6,00 €

Erythronium ‘Sundisc’ (W. P. van Eeden), koerahammas‘Sundisc’. Hübriid on
saadud indiaani koerahamba (E. tuolumnense) ja mingi valgeõielise liigi, arvatavasti
E. californicum ‘White Beauty’ vahel. Teistel andmetel on tegemist sordi
‘Pagoda’ seemikuga. Need 2 väidet pole omavahel vastuolus, sest ka 'Pagoda' on
saadud samade liikide ristamisest. 20-30 cm kõrgusel varrel aprillis-mais puhkevad
õied on veidi tumedamad kollased ja vähem longus kui sordil ‘Pagoda’, mis teeb õie
sisemuse paremini vaadeldavaks. Õie südame ümber on punakas ring. Erinevuseks
sordist 'Pagoda' on ka tumepruunid huvitavad võimsad lehed, mis pärast õitsemist
muutuvad pronksja varjundiga roheliseks. Lehed on tumedamad kui sordil 'Jeannine'
ning palju tumedamad kui 'Pagodal'. Poolvari (talub ka päikest). Parasniiske muld.
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kanakoole 'Abant'

1,00 €

Ficaria verna subsp. calthifolia '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 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. Seda 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). Taime kuulumisest teise kanakoolme alamliiki
(otsetõlkes "varsakabjalehine kanakoole") tulenebki tema võimsus, lopsakus ja suur
erinevus meile tuntud kanakoolmest ja selle sortidest. Taim on väikeste
juuremugulatega. Lehed on suured ja südajad. Suve teisel poolel lehestik kuivab.
Kanakoole kasvab avamaal poolvarjus, kuid talub hästi ka päikest. Ta eelistab
rammusat, aastaringselt niisket mulda. Muld ei tohiks suvel päris tuhkkuivaks
muutuda.

kanakoole 'Alba Plena'

3,00 €

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

1,00 €

Ficaria verna ‘Collarette’ (Ranunculus ﬁcaria ‘Collarette’, 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.

terav püvilill

1,00 €

Fritillaria acmopetala, terav püvilill. Kuni 50 cm kõrgusel varrel ripub mais 3-4,5 cm
pikkune ja 3,5-4 cm suudmeläbimõõduga kellukjas kahvaturoheline õis, mille
purpurpruunid tipud on väljapoole käändunud. Minu taimedel on välimised õielehed
seljalt peaaegu üleni rohelised, nende vahelt aga paistavad välja kontrastsed
tumepruunid sisemised õielehed. Liik kasvab Küprosel, Türgis, Süürias ja Liibanonis
mägede kivisel pinnal, haritaval maal aga umbrohuna. Paljuneb arvukate
tütarsibulatega isegi liigagi kiiresti. Päike, viljakas, hästi vett läbilaskev jaheniiske
muld.

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.
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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.

tessaalia püvilill

4,00 €

Fritillaria graeca subsp. thessala (Fritillaria thessala), tessaalia püvilill. 25-50 cm
kõrgusel varrel puhkevad mais rippuvad purpursed õied, mis on õielehe keskel laia
rohelise pikivöödiga. Kasvab looduslikult Albaanias ja Kreekas. Päike. Parasniiske
muld.

liibanoni püvilille amanuse alamliik

1,50 €

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

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.

kirju püvilill 'Velda'

2,00 €

Fritillaria meleagris 'Velda' ('Adi'; Adi Luukas, Sulev Savisaar 2018), kirju püvilill
'Velda'. Varrele tekib maikuus 2-3 tumelillat maleruudulist õit. Võrus on nähtud isegi
5-õielisi taimi. Võru lillekasvataja Adi Luukas sai selle mitmeõielise kirju püvilille
vormi Võrust Velda nimelise naise käest aastaid tagasi. Päike. 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 õrn 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. Päike. Parasniiske muld.
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vene püvilill

8,00 €

Fritillaria ruthenica, vene püvilill. Kuni 60 cm kõrgusel varrel ripub aprillis-mais
ülemiste lehtede kaenlas tipmises kobaras 1-4 (5) kellukjat tumelillat õit, mis on
väljast kaetud mustjaspurpurse ebaselge maleruudustikuga, seest aga kollased.
Õielehed on 3 cm pikkused ning nende tipud pole väljapoole käändunud. Ülemiste
lehtede tipud on muutunud köitraagudeks. Liik kasvab Euraasia looduses
põõsastikes, niitudel ja kivistes kohtades. Eelistab poolvarju ja mulda, mis ka suvel
läbi ei kuiva.

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.

lagodehhi lumikelluke Tbilisi Botaanikaaiast

7,00 €

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

3,00 €

Iridodictyum reticulatum 'Strike a Pose' (87-DD-1; Alan McMurtrie; ?? 'Pauline' x
histrioides 'Major'), harilik võrkiiris 'Strike a Pose'. Purpurlilla õis aprillis on suure
valge naastulaiguga ja kollase harjavöödiga. Kanada aretaja McMurtrie sort.

harilik võrkiiris 'Velvet Smile'

3,00 €

Iridodictyum reticulatum 'Velvet Smile' [87-CQ-3; Alan McMurtrie; Armenian
Caucasus Retic x (’Van Eeden Blue’ x 'J.S. Dijt')], harilik võrkiiris 'Velvet Smile'.
Kanada iirisearetaja Alan McMurtrie ristas Armeeniast Sevani järve äärest pärinevat
purpurse õiega harilikku võrkiirist William van Eedeni registreerimata siniseõielise
hübriidiga (viimase vanemateks omakorda olid 'Van Eeden Blue' × 'J. S. Dijt').
Tulemuseks oli sügavpurpursete (tumelillade) välimiste õielehtedega ja
sinkjaspurpursete sisemiste õielehtedega taim. Õienaastul on valge laik ja kollane
harjavööt. Aprill. Päike. Kuiv kuni parasniiske muld.

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.
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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.

kahkjas kobarhüatsint Holstist

3,00 €

Muscari pallens from Holst (spont. Caucasus, N. Osethia, Holst, 2000 m), kahkjas
kobarhüatsint Holstist. 15-20 cm kõrguse taime ülimalt hiline tihe munajas
kobarõisik juunis koosneb kahvatusinistest, peaaegu valgetest munajatest õitest.
Sibulad (RP 83-27) pärinevad Kaukaasiast Põhja-Osseetiast Holsti küla lähedalt 2000
m kõrguselt alpiniidult. Olen näinud ka muudest leiukohtadest pärinevaid kahkjaid
kobarhüatsinte, kuid minu silmis on Holsti variant neist ilu poolest peajagu üle
olnud. Päike. Parasniiske muld.

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.
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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.

Balansa linnupiim

0,20 €

Ornithogalum balansae, Balansa linnupiim. Minu aia linnupiimadest on Balansa
linnupiim kõige varajasem õitseja. Juba aprilli keskel puhkeb aias 5-15 cm kõrgusel
varval üle 10 lumivalge, laia rohelise seljavöödiga õie. Puhkedes väga madal ja tihe
õisik tõuseb hiljem kõrgemale. Õitsemine jätkub mais. Balkani, Kaukaasia ja Türgi
alpi- ja lähisalpivööndi taim eelistab päikeselist kasvukohta ning liivalisandiga
mulda. Siin pakutav Hollandi aianduslik vorm on suurepärane ilutaim. Lisaks
moodustab ta sibulate jagunemise teel ainult suuri sibulaid ega muutu seetõttu aias
iialgi umbrohuks nagu seda on meie aedades levinud sarik-linnupiim. Päike.
Parasniiske muld.
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Kochi linnupiim Saharnast

2,00 €

Ornithogalum orthophyllum subsp. kochii from Saharna (syn. O. kochii, O.
tenuifolium var. kochii; from village Saharna (Sakharna), raionul Rezina, Moldavia
(Bessarabia), coll. by Aino Paivel 1964, 1965 or 1968), Kochi linnupiim Saharnast.
Rikkalikult õitsevate 15 cm kõrguste taimede mai lõpus või juuni algul puhkevates
valgetes lamedates õisikutes võib olla üle 20 õie. Välimistel 1-2 cm pikkustel
õielehtedel on rohelised seljatriibud. Kitsad lehed on valge kesksoonega. Liik kasvab
Kesk- ja Lõuna-Euroopas, Türgis, Kaukaasias, Iraanis ning Marokos. Kochi linnupiim
sobib aias asendama sarnase välimusega sarik-linnupiima (O. umbellatum), sest
erinevalt sarik-linnupiimast ei muutu ta aias umbrohuks. Pakun Tallinna
Botaanikaaia aedniku Aino Paiveli poolt 1960-ndatel aastatel Moldaaviast Rezina
rajoonist Saharna küla juurest korjatud taimi. Päike. Parasniiske muld.

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.

linnupiim Spitakist

2,00 €

Ornithogalum from Spitak (spont. Spitak distr., Armenia, collector Arnis Seisums
1989), linnupiim Spitakist. Mai lõpus ja juuni algul õitsev 25 cm kõrgune taim on
väga suurte õitega ning moodustab vaid suuri sibulaid. Seetõttu ei muutu ta aias
iialgi umbrohuks (nagu seda teeb meie aedades levinud sarik-linnupiim) ning teda
saab kergelt ümber istutada nii, et mingit jääki maha ei jää. Nii suuri õisi (läbimõõt
4-4,5 cm) pole ma ühelgi teisel linnupiimal näinud. Pakutavad sibulad korjas lätlane
Arnis Seisums 1989. aastal Armeeniast Spitaki maakonnast. Ta kasvab looduses
mägede jalami kuivadel rohustel nõlvadel, ulatudes vaid harva mägede keskmise
vööndini. Seda varianti on pakutud liiginimega Ornithogalum tenuifolium, ahtalehine
linnupiim, kuid see pole tema õige nimi, sest ehtne ahtalehine linnupiim kasvab
hoopis Aafrikas Zimbabwes. Ükski Armeenias ametlikult kasvavast kümnest
linnupiimaliigist tema kirjeldusega kokku ei sobi, seega on minu arvates tegu uue
seni veel kirjeldamata liigiga. Päike. Parasniiske muld.

sibullilled.ee

lk 41

Sulev Savisaare püsilillekataloog 2021

linnupiim 'Tiia'

1,00 €

Ornithogalum sp. 'Tiia', linnupiim 'Tiia'. 20 cm kõrgusel mai lõpus õitseval taimel on
ümardunud tipuga õielehed ja küllalt laiad tugeva valge triibuga lehed. Tallinna
Botaanikaaia vanemaednik Tiia Jaanus, kellelt sibulad 2004. aastal sain, pidas neid
taimi huvitavateks. Mina neis piisavat omapära ei leidnud. 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.

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.
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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.

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.

Heweri tulp

2,00 €

Tulipa heweri, Heweri tulp. Ametlik eestikeelne nimi sel liigil veel puudub. Siin
pakutavate Afganistani loodusest pärinevate taimede kollased õied on seljalt oranži
varjundiga. Kuulub mitmeõieliste tulpide rühma. Taimed avastati Afganistanis juba
1969. aastal, kuid liik kirjeldati ametlikult alles 2008. aastal.
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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 '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.

valgeõieline pojeng 'Miss America'

15,00 €

Paeonia lactiﬂora 'Miss America' (Mann-van Steen 1936), valgeõieline pojeng 'Miss
America'. Väga suur (d 18-19 cm) pooltäidisõis on 3-5 rea valgete kroonlehtedega ja
südames kollase tolmukakimbuga. Emakasuudmed on valged. Keskvarajane kuni
keskmine õitseaeg. Puhmik keskmise kõrgusega (95 cm). Ameerika Pojengiseltsi
kuldmedalivõitja 1956. ja 1971. aastal, sama näituse üldvõitja 1980. aastal.
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pojeng 'Ludovica'

20,00 €

Paeonia 'Ludovica' (Saunders 1941), pojeng 'Ludovica'. See hübriidpojeng on saadud
varajase pojengi (P. oﬃcinalis) ristamisel hõlmise pojengiga (P. peregrina). Puhta- ja
eredavärviline, õitsemise algul keskmine roosa, hiljem heleroosaks muutuv, suur
(läbimõõt 17 cm, 1998. aastal isegi 21 cm!), laiade kroonlehtedega pooltäidisõis
(2–4 rida kroonlehti) on kauni kollase tolmukakimbuga õie südames.
Emakasuudmed on tumeroosad kuni punased, tolmukaniidid helekollased (kreemid),
tolmukapead kollased, meeketas tumeroosa. Kroonlehed ei pudene, vaid muutuvad
taime küljes valgeks ja kuivavad – seetõttu ma algul imestasin, kuidas saab see sort
üle kuu aja õitseda. Õitsemise tõelise lõpu saab määrata tolmukate vananemise
järgi. Varajane. Puhmik madal (65 cm). Ameerika Pojengiseltsi kuldmedalivõitja
(kõrgeim autasu, mis pojengisordile võib osaks saada!) 1999. aastal.

pojeng 'Mahogany'

20,00 €

Paeonia 'Mahogany' (Glasscock 1937), pojeng 'Mahogany'. Hübriid on saadud
hõlmise pojengi (P. peregrina) sordi 'Otto Froebel' ristamisel valgeõielise pojengiga
(P. lactiﬂora). Huvitavat tume-pruunikaspunast värvi (pruun varjund on aimatav eriti
puhkemisel), keskmise suurusega ( 13 cm), kollase tolmukakimbuga, väheavatud
lihtõis. Tolmukaniidid ja -pead on kollased, emakasuudmed valged. Varajane.
Puhmik kõrge (100 cm). Lehestik sügisel kaua värske roheline. Ameerika
Pojengiseltsi näituse võitja 1988 lihtõieliste hübriidide rühmas.

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)!
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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 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,
alles mais) eelistab amuuri adoonis happelist mulda.
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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.

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.
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krimmi parukliilia

4,00 €

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

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.

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.
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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.

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.
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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. 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.

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.
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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.

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.

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).
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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.

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).

sibullilled.ee

lk 52

Sulev Savisaare püsilillekataloog 2021

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.

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.
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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'.

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.
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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.

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.
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