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amuuri adoonis Olgast

9,00 €

Adonis amurensis from Olga (spont. Primorskiy krai, Olga; collector Lyudmila
Kursheva 1984), amuuri adoonis Olgast. Taimed korjas minu jaoks 1984. aastal
loodudest Primorje krais Olga lahe ääres ning Olga asulas elav Ljudmila Kurševa.
Õite sise- ja väliskülg on pakutavatest erineva leiukohaga variantidest kõige
kollasem. Erinevatest leiukohtadest pärit taimi kasvatan eraldi aiaosades, et vältida
nende omavahelist tolmlemast. Ehkki amuuri adoonised on niigi küllalt suure õiega,
olen Olga taimedest välja valinud rida eriti suureõielisi seemikuid (1984. aastal
saadud algtaimede hulgas selliseid polnud) ning edaspidi töötan selle kallal, et
selgitada välja neist parim, mille saaks sordiks nimetada.

amuuri adoonis Tomarist

9,00 €

Adonis amurensis from Tomari (spont. Sakhalin, Tomari; collector Yuri Uspenskiy
1984), amuuri adoonis Tomarist. Kuni 20 cm kõrguse taime suhteliselt suured, kuni
5 cm läbimõõduga kollased õied puhkevad ülivara – juba märtsis-aprillis üheaegselt
lumikellukestega. Need taimed korjas 1984. aastal Sahhalini saare lõunaosast
Tomari linna lähiümbrusest sealne lillekasvataja Juri Uspenski. Päike või poolvari.
Parasniiske muld.

kõrge lauk ’Goliath’

3,00 €

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

1,00 €

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

paislauk

1,00 €

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

Backhousi lauk

6,00 €

Allium backhousianum, Backhousi lauk. Juuni esimesel poolel puhkeb 130-135 cm
pikkusel varrel 8 cm läbimõõduga väga tihe valkjas keraõisik. 2 suurt ja võimast
maadjat rohelist lehte on mõõdus 10 × 50 cm. Maailma aianduses peaaegu
tundmatu haruldane ja veidi niiskustundlik Kesk-Aasia liik. Pakutavate aedseemikute
emataimed on korjatud Kirgiisiast Fargona (Fergana) ahelikust Jalal-Abadi
(Džalalabadi) lähedalt ning Tadžikistanist 40 km Dušanbest põhja poolt, 2500 m
kõrguselt Varzobi jõe ülemjooksult Hodža-obi-Garmist. Kohapealne
seemnepaljundus on muutnud taimed vähem niiskusõrnaks. Päike. Kuiv kuni
parasniiske muld.
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sinilauk 'Zaamin'

4,00 €

Allium caesium ‘Zaamin’ (Janis Rukšans 2001), sinilauk 'Zaamin'. 30-70 cm kõrgusel
varval juuni lõpus ja juuli algul õitsev taevassinine või violettsinine tihe õisik on 6
cm läbimõõduga. Sinilaugul on õõnsad poolümarad (peaaegu ruljad) lehed. Arnis
Seisumsi ja Janis Rukšansi poolt Usbekistanist Turkestani mäeahelikus asuvast
Zaaminist korjatud erksate tumesiniste õitega sordi 'Zaamin' sain Janiselt 2001.
aastal. Pole olnud rikkalik õitseja, sest mõnel aastal on õitsemise vahele jätnud.
'Zaamini' puhul on tegu liigi tüüpilise taimega. Sordiks sai ta vaid seetõttu, et
eristada teda Pskemi mägedest korjatud teisest, kahvatusiniste õitega sinilaugu
sordist ‘Pskem‘s Beauty’ (hilisema nimega 'Aquamarin'), mis hiljem osutus hoopis
Litvinovi lauguks. Seega praegu 'Zaamini' sordinime järgi otsest vajadust enam
poleks. Päike. Kuiv kuni parasniiske muld.

kelluklauk

2,00 €

Allium campanulatum 00-18 (Peavine Ridge, Northern Sierra Nevada, El Dorado Co.,
California, 1700 m), kelluklauk. 15 cm kõrgune varb kannab juunikuus lillasid kuni
helelillasid tähtjaid õisi hõredapoolses kerajas õisikus. Eemalt vaadates tunduvad
õied tuhmivõitu, kuid lähedalt õite sisse vaadates on nad väga kenad. 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.

südalauk 'Purple Gem'

8,00 €

Allium cardiostemon 'Purple Gem' (Janis Rukšans 2004; spont. Turkey, near Of),
südalauk 'Purple Gem'. 45 cm kõrgusel varrel juuni lõpus puhkev ülitihe poolkerajas
4 cm läbimõõduga punakasmust (mustjaspurpurne) õisik. Õitsemine on hilisem kui
enamikul laukudel. Küllalt püstised renjad kitsad sinihallid lehed pikkusega 40 cm on
õitsemise ajal veel rohelised. Nii ladina- kui eestikeelne liigiepiteet tuleneb
südamekujuliselt laienenud tolmukaniitide alustest. Taimed on korjatud tšehh
Eduard Hansliku poolt Türgi kirdeosast Trabzoni provintsist Oﬁ linna lähedalt
maantee äärest. 2004. aastal andis Janis Rukšans neile sordinime. Päike. Kuiv muld.
Vajab meie niiskes kliimas vett hästi läbilaskvat mulda.
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darvaasi lauk

3,00 €

Allium darwasicum, darvaasi lauk. Varakult, juba mai teisel poolel puhkeb 30-40 cm
kõrgusel varval 3 cm läbimõõduga püstine kimpjas-poolkerajas tihe
hüatsindilõhnaline õisik, mis koosneb kellukjatest ülesvaatavatest valgetest
roheliste seljasoontega õitest. Õitsemine jätkub juunis. Pakutavad taimed pärinevad
kas Tadžikistanist Hisori mäestikust Karatagi lisajõe Kaznoki äärest või
Tadžikistanist Hodža-obi-Garmist (välimuselt omavahel ei erine) või on nende
aedseemikud. Päike. Kuiv kuni parasniiske muld.

petliku laugu tüüpalamliik

2,00 €

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

Douglasi lauk

5,00 €

Allium douglasii var. douglasii (from Blue Mtns, Umatilla Co., Oregon), Douglasi
lauk. Juunis 40 cm kõrgusel varrel puhkevad arvukad helelillad (roosad) õied on
poolkerajas tihedas õisikus läbimõõduga 7 cm. 2 sirpjat lamedat 1-1,5 cm laiust
lihakat lehte on varvast lühemad. Lehed on õitseajal rohelised. Liik kasvab USA
lääneosas Washingtoni ja Oregoni osariikides eelmäestike madalates kohtades, mis
on talvel niisked ja suvel kuivad. Pakutavad taimed pärinevad Oregoni osariigist
Sinimägedest (Blue Mountains), Umatilla maakonnast. Päike. Parasniiske kuni kuiv
muld.
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Neviuse lauk

7,00 €

Allium douglasii var. nevii NWS 00-29 (Allium nevii, Table Mtn., Kittitas Co.,
Washington, Neviuse lauk. 15-25 cm kõrgune õisikuvars kannab mai lõpus ja/või
juuni algul tihedat poolkerajat õisikut. 5 cm läbimõõduga õisik koosneb
kahvatulilladest (roosakatest), peaaegu valgetest õitest. Lihakad sirpjad kitsad (alla
0,5 cm laiused) lehed on õitseajal veel rohelised. USA-s Oregoni ja Washingtoni
osariigis kasvavat Neviuse lauku peetakse nii Douglasi laugu teisendiks kui ka
iseseisvaks liigiks. Ta on Douglasi laugust väiksem ja kitsamate lehtedega. Lehelaba
pikkus on enam-vähem võrdne õisikuvarre pikkusega. Pakutavad taimed pärinevad
USA-st Washingtoni osariigist Kittitase maakonnast Table mäelt. Päike. Parasniiske
muld.

mahhatškala lauk

6,00 €

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

Heldreichi lauk

4,00 €

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

6,00 €

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

Lemmoni lauk

5,00 €

Allium lemmonii (Northern Sierra Nevada, California), Lemmoni lauk. USA lääneosa
looduslik liik, mis kasvab 5 osariigis. Pakutavad taimed pärinevad California
osariigist Sierra Nevada mäestiku põhjaosast. Kuni 20 cm kõrgune õisikuvars
kannab mai lõpus ja juuni algul püstist tihedat roosat poolkerajat õisikut
läbimõõduga 5 cm. Õied on kellukjad. Päike. Kuiv kuni parasniiske savine muld. .
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lükaoonia lauk

7,00 €

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

usbeki lauk

8,00 €

Allium motor (spont. Usb., Tashkent distr., Angren, VS 94-92), usbeki lauk. 75 cm
kõrgusel varrel juuni esimesel poolel puhkev lilla õisikukera on tihe nagu aﬂatuni
laugul, kuid väiksem – vaid 5 cm läbimõõduga. Usbekid kasutavad selle liigi lehti
söögiks. Taimed on korjatud 1994. aastal Mart Veeruse ja Arnis Seisumsi poolt
Usbekistanist Taškendi oblastist Angreni linna lähistelt. Viimastel aastatel peavad
botaanikud seda liiki vaid kaheldava laugu (A. tschimganicum) sünonüümiks. Päike.
Kuiv muld. Kardab liigniiskust.

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

6,00 €

Allium orientale, idalauk. 15-20 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

15,00 €

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

Ošanini lauk

3,00 €

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

4,00 €

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

sarvlaugu madal vorm Iraanist

3,00 €

Allium sarawschianum dwarf form from Iran, sarvlaugu madal vorm Iraanist. Juuni
algul puhkev lilla kerajas õisik on keskmise tihedusega. Lätlane Janis Rukšans korjas
siin pakutava variandi sibulad Iraanist ja peab seda madalakasvuliseks (nimetades
teda nimega dwarf form) võrreldes sama liigi Usbekistanis pärinevate
kõrgekasvuliste taimedega. Avamaal ta minu aias eriti madalakasvuliseks pole
osutunud: kõrguseks olen mõõtnud 55-70 cm. Võrdluseks: Usbekistanist pärineva
sarvlaugu kõrguseks olen mõõtnud kuni 90 cm. Õisiku läbimõõduks mõõtsin 6 kuni 7
cm. Lehed on väga kitsad. Päike. Kuiv muld.

lauk 'Stipineva'

5,00 €

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

7,00 €

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

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 Ulupinskist

4,00 €

Allium woronowii from Ulupinsk (spont. Turkey, near Ulupinsk, East of Bozkir),
Voronovi lauk Ulupinskist. 35-50 cm kõrgusel varrel puhkeb mai lõpus või juuni I
poolel ligi 2 nädalat õitsev 5 cm läbimõõduga väga tihe püstine lillakasroosa lame
poolkerajas õisik. Kitsapoolsed jäigad sinihallikad lehed on renjad. Emataimede
sibulad on korjatud Türgist Ulupinski lähedalt Bozkirist idast tšehh Eduard Hansliku
poolt. Päike. Kuiv kuni parasniiske muld.
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Voronovi lauk ‘Vardaovit’

4,00 €

Allium woronowii ‘Vardaovit’ (Arnis Seisums 1998; from near village Vardahovit in
Armenia; collector Arnis Seisums 1989), Voronovi lauk ‘Vardaovit’. Arnis Seisums
korjas taimed 1989. a. Armeeniast Vardahoviti küla lähedalt. Ehkki Arnise taimi
pakkunud Janis Rukšans on sordi kõrguseks märkinud vaid 15-20 cm, on minu aias
Janiselt saadud taimed õitsemise ajal mai teisel poolel ja juuni algul 30-45 cm
kõrgused. Lilla kimpjas lame õisik on läbimõõduga 3,5 cm. Päike. Parasniiske kuni
kuiv muld.

Voronovi lauk 'White Beauty'

9,00 €

Allium woronowii 'White Beauty' (Janis Rukšans 2005, syn. A. w. 'Alba', Janis Rukšans
2004), Voronovi lauk 'White Beauty'. Lätlase Janis Rukšansi aretatud valgeõieline
sort, mille ta valis välja seemnekülvidest. Taim on välimuselt nagu tüüpiline
Voronovi lauk, kuid valgete õitega. Nii vara tavaliselt teisi valgeõielisi lauke veel ei
õitse. Kõrgus 30-35 cm. Õisiku läbimõõt 5 cm. Päike. Parasniiske kuni kuiv muld.

altai ülane

7,00 €

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

3,00 €

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

värdülane Soomaalt

3,00 €

Anemone lipsiensis from Soomaa (Pärnumaa, Soomaa, 2004), värdülane Soomaalt.
Peaaegu valgete õite välisküld on kreem (kahvatukollane). Ehkki mulle taimed
andnud Taavi Tuulik väidab, et õite väliskülg on roosakas, pole taimedel minu aias
roosa seni avaldunud. Kõrgus 10-15 cm. Pikad peened risoomid. Taimed on
korjatud 2004. aastal Pärnumaalt Soomaalt. Pärnu ja Viljandimaa piiril paiknev 1993
aastal rajatud Soomaa rahvuspark on suuruselt teine rahvuspark Eestis. Poolvari.
Parasniiske muld.

võsaülane 'Kentish Pink'

4,00 €

Anemone nemorosa 'Kentish Pink', võsaülane 'Kentish Pink'. 15 cm kõrgusel varrel
olev 2-4 cm läbimõõduga valge õis muutub õitsemise käigus algul roosaks, hiljem
aga lillakaspunaseks. Õitseb aprilli lõpus ja mai algul. Poolvari ja vari. Parasniiske
muld.
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võsaülane 'Mart's Blue'

4,00 €

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. Poolvari. Parasniiske muld.

võsaülane 'Monstrosa'

3,00 €

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

võsaülane 'Taavi’

5,00 €

Anemone nemorosa 'Taavi’ (Taavi Tuulik 2000), võsaülane 'Taavi’. Taavi Tuulik
leidis punakaslilla õiega taime 1987. aastal Hiiumaalt Kassarist. Puhkemisel ja
õitsemise algul täiesti valge õis muutub õitsemise lõpuks väljast vaarikpunaseks
kuni tumelillaks, seest helelillaks. Kõrgus 15 cm. Poolvari. Parasniiske muld.
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võsaülane 'Villamaa Seelik'

7,00 €

Anemone nemorosa 'Villamaa Seelik' (Juta Ülemaantee 2009; spont. Estonia, island
Hiiumaa, parish Kõrgessaare, village Villamaa, collector Juta Ülemaantee 2009),
võsaülane 'Villamaa Seelik'. Valge pooltäidisõis, mille õiesse võib olla kaasatud ka
kõrglehti. Kõrgus 20 cm. Taimed on leidnud Juta Ülemaantee 2009. aastal Hiiumaalt
Kõrgessaare vallast Villamaa külast. Kõrgus 20 cm.

kollase ülase Wocke alamliik

2,00 €

Anemone ranunculoides subsp. wockeana (originally selected by Michael Hoog from
plants which originated from Como province, Italy), kollase ülase Wocke alamliik.
Lühikeste risoomidega 15-20 cm kõrgune kitsaste teravahambuliste lehtedega taim
esineb „Flora Europaea“ andmeil looduslikult Tšehhias, Slovakkias, Saksamaal ja
Poolas. Vegetatiivselt paljuneb ta tüüpalamliigist aeglasemalt. Näib, et tegelikult on
alamliigi levila laiem, sest siin pakutavad taimed pärinevad Itaaliast Como
provintsist. Poolvari. Parasniiske muld.

amuuri tulivõhk 'Olga'

4,00 €

Arisaema amurense 'Olga' (Sulev Savisaar 2009; spont. Primorskiy krai, Olga,
collector Lyudmila Kursheva 1985), amuuri tulivõhk 'Olga'. Tulivõhad kuuluvad
võhaliste (Araceae) sugukonda nagu kalladki. Paljudele aednikele on külmakindlate,
aias katteta talvituvate „kallade” olemasolu üllatuseks. Liik kasvab Kaug-Ida, Korea
ja Hiina leht- ja segametsades. Torujas (kuni kitsaslehterjas), ülaosas etteulatuva
„kapuutsiga” tõlviku kandeleht (rahvasuus "õis") koos õisikuga õitseb mai lõpus ja
juuni algul. Liitleht on kämmaljas. Sügisel püüab aias kõigi pilke imeilus
oranžikaspunane marjatõlvik. Siin pakutava Primorje kraist Olgast saadud variandi
kandelehe tipuosa on seest üleni tumepurpurne. Lehestik on aias juulikuu keskel 60
cm kõrgune, vilikond ulatub sellal vaid 35 cm kõrguseni. Et õisiku kandelehed
paremini näha oleksid, ei tohi taimekogumeid liiga tihedaks lasta, vaid neid peaks
tihedamalt jagama. Meie aedade tuntuim tulivõhaliik on Lääne aedades haruldane.
Pakun mugulaid soodushinnaga. Poolvari, parasniiskus, ei taha liigniisket mulda!
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amuuri tulivõhk ’Bockii’

5,00 €

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

kollane tulivõhk

5,00 €

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

itaalia aarumi valge alamliik RP 83-33

4,00 €

Arum italicum subsp. albispathum RP 83-33 (coll. in 1983 near Alagir (650 m), North
Osethia, slopes of North Caucasus), itaalia aarumi valge alamliik RP 83-33. Alamliik
kasvab Krimmis ja sellest ida pool Kaukaasias Musta mere ranniku piirkonnas. Teiste
itaalia aarumi alamliikide levila nii kaugele itta ei ulatu. Tüüpalamliigiga võrreldes
on lehed väiksemad, ühtlaselt sügavrohelised (ilma laigustuseta), nende hõlmad on
vaid mõõdukalt harali, tõlviku kandelehed on suured ja kahvatud (peaaegu valged)
ning nuijas tõlviku lise on kahvatukollane. Siin pakutav valge alamliik on meie
kliimas palju külmakindlam kui itaalia aarumi tüüpalamliik (A. italicum subsp.
italicum). Siin pakutavad taimed korjasid Janis Rukšans ja Konstantin Popov 1983.
aastal Kaukaasiast Põhja-Osseetiast Alagiri lähedalt 650 m kõrguselt varjulisest
pöögimetsast. Mugul on horisontaalne, risoomjas. Juuli algul puhkev väga suur
roheka varjundiga valge tõlviku kandeleht (rahvasuus „õis”) on kuni 30 cm pikkune
ja 10 cm laiune. Lehestik ulatub kuni 60 cm kõrguseni, kuid ometi on „õied“ alati
hästi nähtavad. 20 cm kõrgustel vartel paiknevad 10 cm pikkused imeilusad
punased viljatõlvikud on aarumitest kõige hilisemad, saavutades tippilu septembri
lõpuks ja oktoobri alguseks. Poolvari. Parasniiske muld.
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itaalia aarum 'Chameleon'

5,00 €

Arum italicum subsp. italicum 'Chameleon', itaalia aarum 'Chameleon'. Lamav
risoom kannab suuri lopsakaid läikivaid lehti, mis on kreemide ja heleroheliste
laikudega. Kollasekirju lehestik tärkab hilissügisel vastu talve, aga lisaks ka
varakevadel. Juuni algul puhkevad suured (umbes käelaba suurused) ilma nähtava
varreta kreemid "õied" -- õige nimega õisiku kandelehed. Õite lõhn on meeldiv.
Õitseaeg on lühike, kuid lehtilutaimena kaunistab aeda pikalt. Vastu sügist tekivad
kaunid oranžikaspunased maisitõlvikut meenutavad vilikonnad. Nii lehestiku kui
vilikonnavarte kõrgus on umbes 40 cm. Sort on meie kliimas vastupidavaks
osutunud. Tõenäoliselt polegi ta "puhtavereline" itaalia aarum, vaid selle
hübriid: Arum maculatum x Arum italicum subsp. neglectum. Poolvari. Parasniiske
muld.

tähniline aarum Kobulettist

2,00 €

Arum maculatum from Kobuletti (spont. mnt-s Kobuletti near Batumi, Georgia;
collector Arnold Hannust), tähniline aarum Kobulettist. 15-40 cm kõrguse
külmakindla “kalla” 5-25 cm pikkune ja kuni 10 cm laiune tõlviku kandeleht („õis”)
on mais-juunis purpurset värvi. Hilissuvel säravad oranžikaspunased tõlvikud
(vilikonnad). Liik kasvab Euroopa ja Kaukaasia lehtmetsades ja metsaservades.
Pakun Arnold Hannusti poolt Musta mere rannikult Batumi lähistelt Kobuletti
mägedest korjatud punaka õisiku kandelehega taimi. Õitseaeg võiks pikem olla.
Poolvari, parasniiske muld.

kreeta kirgaslill CB 223

4,00 €

Chionodoxa nana (C. cretensis) CB 223, kreeta kirgaslill CB 223. Pakutav variant CB
223 on peenral vähemärgatav, lähedalt vaadates aga meeldiv. Selle minitaime 10
cm kõrgusel punasel õisikuvarrel on varakevadel aprillis kuni 6 pisikest 1,5 cm
läbimõõduga lillakasvalget (kahvaturoosat) püstist tähtjat õit. Õielehe laius on vaid
2 mm. 2 renjat lehte on 8 cm pikkused ja 0,3 cm laiused. Ka õitseealised sibulad on
väikesed. Liik kasvab looduslikult vaid Kreeta mägedes 1300-2300 m kõrgusel. Ta
on meie niiskes kliimas avamaal vastupidavaks osutunud. Päike. Kuiv kuni
parasniiske muld.
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ere sügislill Bešpagirist

15,00 €

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

kaunis sügislill 'Atrorubens’

5,00 €

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

armeenia sügislill 'Tivi'

12,00 €

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

1,50 €

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

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.

punandilehine lõokannus (tüüpalamliik)

10,00 €

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

10,00 €

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

musi-lõokannus

4,00 €

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

vahelmine lõokannus

2,00 €

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

5,00 €

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

harilik lõokannus, punaseõielised seemikud

4,00 €

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

harilik lõokannus, valgeõielised seemikud

3,00 €

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

4,00 €

Corydalis solida 'Blue Giant’ (Janis Rukšans 1997), harilik lõokannus 'Blue Giant’.
Tugeva ehitusega kõrgekasvuline, püstiste jämedate vartega lillakassiniste õitega
variant on välja valitud Lätis Penza taimede seast. Ka mugulad on tavalisest
suuremad. Poolvari. Parasniiske muld.

harilik lõokannus 'Falls of Nimrodel'

20,00 €

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

harilik lõokannus ’Preludie’

8,00 €

Corydalis solida 'Preludie' (P-15, Janis Rukšans 2008), harilik lõokannus ’Preludie’.
Kõrge (20 cm) kahvatulilla (roosakas) tiheda õisikuga aprillis õitsev ülivarajane läti
sort, mille aretajaks on Janis Rukšans. Poolvari. Parasniiske muld.
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jenissei lõokannus

5,00 €

Corydalis solida subsp. subremota (syn. C. subremota; spont. Krasnojarsk, Stolby,
VS 93-146 ja VS 93-147), hariliku lõokannuse jenissei alamliik ehk jenissei
lõokannus. 10-25 cm kõrgusel peenikesel varrel on mais väikesed sinised kuni
purpursinised (sinivioletsed) kitsad õied tihedas umbes 10-õielises õisikus. See
kõige siniseõielisem hapra välimusega väikeseõieline idapoolseim alamliik kasvab
Jenissei jõe kesk- ja ülemjooksul Krasnojarski krais ja Tuvas niisketes lehtmetsades.
Uue alamliigi kirjeldamine Rootsis 1996. aastal oli võimalik vaid seetõttu, et
Eestimaa mees Mart Veerus läks koos lätlase Arnis Seisumsiga 1993. aastal
Göteborgi Botaanikaaia tellimusel seda ja veel muidki haruldasi liike Siberisse ja
Kaug-Itta otsima, varustatuna vaid küllalt nappidest botaanilisest kirjandusest
võetud leiukoha andmetega. Selle alamliigi mugulaid (VS 93-146 ja VS 93-147)
leidsidki nad 25. mail Stolbõst Krasnojarski lähedal. Teie saate neid nüüd juba
lihtsamalt. Poolvari. Parasniiske kuni niiske muld.

hiline lõokannus

3,00 €

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

hiline lõokannus 'Ash-wood Beaty'

7,00 €

Corydalis turtschaninovii 'Ash-wood Beaty' (Janis Rukšans 2006; 87-63, coll. near vil.
Yasenevoye (Jasenevoje, "Ash-tree Forest village" in Far East, Primorskiy kray,
Pozharskoye rayon, collector V. Ukrimenko 1987), hiline lõokannus 'Ash-wood
Beaty'. Säravsiniste õitega ühtlikud taimed on korjatud Primorje kraist Jasenevoje
küla juurest. Kõrgus 15-20 cm. Õitseb mais. Erinevalt sordist 'Ussuri Dawn', mille
ümmargused mugulad on väikesed ning erinevalt ka võsundilisest hilisest
lõokannusest, mille mugulad on väga väikesed, on sordi 'Ash-wood Beauty' mugulad
suhteliselt suured ja koonilised kuni tünjad. Hiline lõokannus on aias mugulaga
lõokannustest kõige viimane õitseja. Poolvari. Parasniiske muld.
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hiline lõokannus 'Eiric the Red’

7,00 €

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

hiline lõokannus 'Ussuri Dawn'

7,00 €

Corydalis turtschaninovii 'Ussuri Dawn' (Janis Rukšans 2006; 87-43, coll. near vil.
Alchan, Burlit, Pozharskoye (Pozharskiy) rayon, Primorskiy kray, Russia, collector
Lidiya Pintshuk 1987), hiline lõokannus 'Ussuri Dawn'. 15-20 cm kõrgusel püstisel
varrel on mais lillaka tooniga sinised õied. Sordi lehehõlmad on kitsad ja pikad.
Lehestiku poolest ühtlik, kuid õievärvuses esineb mõningast varieeruvust sinise ja
lilla vahel. Väike varieeruvus on ka mõistetav, sest tegu pole ju klooniga, vaid antud
sort (õigemini sordirühm) on ju kogum taimi, mis on korjatud konkreetsest paigast.
Mulle saadetud taimede seas on valitsevaks õievärvuseks heledam sinine kannus
tumelillakassiniste huultega. Sort õitsev väga väikesest mugulast ning suuri
mugulaid ei moodustagi. See liik on aias mugulaga lõokannustest kõige viimane
õitseja. Poolvari. Parasniiske muld.

võsundiline hiline lõokannus

7,00 €

Corydalis turtschaninovii stoloniferous (Corydalis turtschaninovii/ornata aﬀ.; 87-37,
collected near Gorniye Kluci in Far East, Primorskiy kray, Kirovka rayon, collector
Irina Borisovna Shpak 1987), hilise lõokannuse võsundiline vorm. 15 cm kõrgused
siniste kuni sinakaslillade õitega taimed õitsevad mai alguspoolel. Õievärv on
taimeti varieeruv: on nii sinise kui ka lilla huulega taimi, kuid kannused on kõigil
enamasti enam-vähem sinised. Siiski olen leidnud ka lillakassinise, sinakaslilla ja
helelilla (roosa) kannusega õisi. Lehehõlmad on kitsad. Taime kultuuri viija ja
levitaja Janis Rukšans leidis taime õites ja lehtedes mingit sarnasust nägusa
lõokannusega ning pidas kaua aega neid taimi nägusa lõokannuse (C. ornata) ja
hilise lõokannuse (C. turtschaninovii) vahepealseteks. Seda peegeldas ka Janise
poolt taimedele antud ladinakeelne nimi Corydalis turtschaninovii/ornata aﬀ.
(botaaniline termin aﬃnis viitab lähedasele sugulusele, tihedale seosele või
sarnasusele). Viimastel aastatel peab Janis teda siiski vaid hilise lõokannuse
võsundiliseks vormiks. Varred ei tõuse mugulast otse üles maapinnale, vaid on
võsundilised, suundudes maa all rõhtsalt mugulast eemale, kus moodustavad
lisamugula ning alles seejärel tõusevad üles maapinnale. Siiski ei pruugi tegu olla
uue senikirjeldamata liigiga, sest võsundilisust on mõnikord harva leitud ka hilisel
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lõokannusel. Ka väga hiline õitseaeg on hilise lõokannusega kokku sobiv. Seevastu
nägus lõokannus on minu aias lõokannuste seas varajane õitseja. Taimed korjas
1987. aastal Irina Špak Primorje kraist Kirovka rajoonist Gornõje Kljutši kuurortasula
juurest. Mugulad on looduslikult väga väikesed. 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.

kevadine krookus HZ 85-4

2,00 €

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

sibullilled.ee

lk 24

Sulev Savisaare püsilillekataloog 2017

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. Sibulad 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.

kaunis krookus ‘Aino’

4,00 €

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

10,00 €

Crocus stridii (Crocus biﬂorus subsp. stridii, spont. N Greece), Stridi krookus. See C.
biﬂorus-liigirühma krookus õitseb kevadel valgete õitega. Neelulaik ja tolmukaniidid
on tumekollased, tolmukapead aga kas mustad või tumekollased (minu
taimedel tumekollased). Õie seljal on enamasti 3 tugevat tumepurpurset sulgjat
vööti. Tumekollane süda ja vöödiline selg muudavad õie erksaks ja kirevaks. Liik
kasvab vaid Kreeka põhjaosas kõrgusel 200-950 m väga piiratud alal ning viimati
nähti teda looduses 2001. aastal. Õnneks on maailmas mõned väikesed
haruldustele spetsialiseerunud puukoolid, mis tema sibulmugulaid pakuvad. Minu
aias on ta avamaal ilma igasuguse talvekatteta hästi vastu pidanud ja kiiresti
paljunenud, õitsedes igal aastal aprillis rikkalikult ja kaua. On olnud hea paljuneja.
Päike. Parasniiske muld.

ušaki krookus 'Uschak Orange'

2,00 €

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

mugul-murtudsüda

4,00 €

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

6,00 €

Dicentra cucullaria 'Pink Punk' (collected by H. Zetterlund on Saddle mountains in
Oregon, named by Henrik Zetterlund from Gothenburg), mugul-murtudsüda 'Pink
Punk'. Mugulad on roosad või valged. Antud sordil kinnituvad arvukad riisitera
suurused roosakasvalged sibulakesed (sigisibulad) sibulakannale nõrgalt ning
puudutamisel pudenevad kergesti (eralduvad emasibulast). Iga selline eraldunud
"riisitera" püüab areneda uueks taimeks. Sulgjalt lõhestunud, kitsaste hõlmadega
sinihallid lehed kuivavad suvel. Liigi tavataimede kuni 40 cm kõrgustel varbadel
paiknev kobarõisik koosneb aprilli lõpus-mai algul roosakasvalgetest kollase tipuga
südajatest rippuvatest 1,5 cm pikkustest õitest. Liik kasvab Kanada ja USA idaosas.
Rootslase Henrik Zetterlundi poolt USA-st Oregonist Saddle mägedest korjatud 'Pink
Punk' erineb liigi valgeõielistest tüüptaimedest roosade õite ja veidi madalama
kasvu (25 cm) poolest. Poolvari, huumusrikas savikas parasniiske kergelt happeline
kuni neutraalne muld.

aed-lumekupp 'Guinea Gold'

6,00 €

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

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 ja võivad saavutada
väga suured mõõtmed. Kehvade kuivade kasvukohtade taimedena ei sobi
rohtlaliiliad meie 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. Päike, kuivem kasvukoht.
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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.

Krõlovi koerahammas

15,00 €

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

siberi koerahammas

10,00 €

Erythronium sibiricum, siberi koerahammas. Aprillis-mais kahe punakaspruunide
laikudega lehe kohal 20-25 cm pikkusel varrel puhkev kollaste tolmukatega
roosakaslilla suur õis pikkusega kuni 5,5 cm meenutab poti-alpikanni õit, kuna õie
avanemisel käänduvad õielehed järsult tagasi. Lehed on kaunite punakaspruunide
laikudega. Liik kasvab Siberis (Altai ja Sajaani mägedes), Kasahstanis, Loode-Hiinas
ja Mongoolias. Imelikul kombel seda perekonna kauneimat ja vastupidavaimat liiki
Lääne aianduses peaaegu ei tuntagi, tema võrratutest sortidest rääkimata. Aias
võiks neid väga külmakindlad metsataimi kasvatada võimalikus jahedas kohas
parasniiskel mullal, näiteks kiviktaimla põhjanõlval.
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Sulevi koerahammas

15,00 €

Erythronium sulevii (syn. E. sibiricum subsp. sulevii), Sulevi koerahammas (siberi
koerahamba Sulevi alamliik). 1987. aastal sain Altaiski asulast Antanas Makunaselt
seaseid looduslikke sibulaid, mille taimed osutusid iseäralikeks. Kui tüüpilise siberi
koerahamba tolmukapead on kollased (määrajates ongi see liigi
määramistunnuseks), siis Altaiskist saadud taimedel olid nad lillad kuni mustjad.
Taimed on õitseajalt varieeruvad, kuid osa neist puhkeb palju varem siberi
koerahamba tüüpalamliigi taimedest. Andsin taimi ka Läti maailmakuulsale
lillekasvatajale Janis Rukšansile, kes nende alusel kirjeldas 2007. aastal ametlikult
(ladinakeelse kirjeldusega) uue alamliigi. 2011. aastal tõstis vene botaanik N. V.
Stepanov senise alamliigi liigi seisusse. Poolvari. Parasniiske muld.

koerahammas‘ Sundisc’

7,00 €

Erythronium ‘Sundisc’ (W. P. van Eeden), koerahammas‘Sundisc’. Hübriid on
saadud indiaani koerahamba (E. tuolumnense) ja mingi valgeõielise liigi, oletatavalt
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. Poolvari (talub hästi ka päikest).
Parasniiske muld.

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.

sibullilled.ee

lk 29

Sulev Savisaare püsilillekataloog 2017

kanakoole ‘Collarette’

2,00 €

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

kanakoole 'Double Bronze’

3,00 €

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

kanakoole ‘Sulli'

2,00 €

Ficaria verna ‘Sulli' (Ranunculus ﬁcaria ‘Sulli') (Maret Vähejaus 2005), kanakoole
‘Sulli'. Hiiumaalt Kassarist leitud pooltäidisõielised taimed on jõulise kasvuga,
meenutades mulle veidi kitsekakart (Doronicum). Kõrgus 25 cm. Sort on nime
saanud talu nime järgi Hiiumaal Kassaris, kust Maret selle leidis. Poolvari, aga talub
hästi ka päikest. Niiske kuni parasniiske muld.
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kurdi püvilill

2,00 €

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

kamtšatka püvilill

9,00 €

Fritillaria camschatcensis (spont. Primorje, between Vladivostok and Nahhodka; coll.
Taavi Tuulik 1987), kamtšatka püvilill. Taavi Tuulik korjas selle tema
hinnangul kõrge (minu aias 35-40 cm) ja tumeda hea variandi 1987.
aastal Vladivostoki ja Nahhodka vahelt metsast. Õitseb mais varre tipus kimbuna
asuvate purpurmustade õitega. Poolvari. Parasniiske muld.

kamtšatka püvilill 'Dwarf’

10,00 €

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

20,00 €

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

mägi-püvilill

5,00 €

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

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.
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lumikelluke 'Angelesey Abbey'

5,00 €

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

lumikelluke 'Armine'

8,00 €

Galanthus 'Armine' (date registration 1959; a selected seedling from Hyde Lodge,
Gloucestershire, and named in the late 1950s), lumikelluke 'Armine'. Sort nimetati
1950. aastate lõpus Brigadier L. W. H. Mathiasi ja proua W. V. Mathiasi (kes olid tol
ajal edela Inglismaal Bristolis asuva Hyde Lodgei omanikud, kus asus ühtlasi ka
Giant Snowdrop Company) poolt tütre auks. Sort registreeriti 1959. aastal.
Esmakordselt pakkus Giant Snowdrop Company sorti 1962. aastal. Aprillis
õitsev sordi õis on keskmise suurusega (kirjeldaja sõnul suur), keskmise laiuvusega
ning roheliste laikudega nii sisemiste õielehtede üla kui alaosas: alusel suure laia
laiguga ja tipus 2 väikese kontrastse märgiga. Teda peetakse kurrulise
lumikellukese (G. plicatus) hübriidiks. Kitsas hallikasroheline leht on nõrga kurrulise
(plicatus-) randiga. Kõrgus 15 cm. Poolvari. Parasniiske muld.

lumikelluke ’Dionysus’

3,00 €

Galanthus 'Dionysus' (H. A. Greatorex pre-1954; G. plicatus x G. nivalis 'Flore Pleno';
another of the Greatorex Doubles, raised and named by H. A. Graetorex, of
Norwich), lumikelluke ’Dionysus’. Sort kuulub kurrulisest lumikellukesest (G.
plicatus) aretatud Greatorex Doubles-sordirühma, mille täidisõielised sordid on
omavahel küllalt sarnased. Heyrick Anthony Greatorex (1884 – 1954) aretas selle
sordirühma Inglismaal Norwichi linnas 1940-ndatel aastatel. Taimed on suured ja
laia lehega. Täidisõielise hariliku lumikellukese ja kurrulise lumikellukese hübriidi (G.
nivalis ’Flore Pleno’ x G. plicatus) õied on suhteliselt laialt avatud. Suures täidisõie
südames moodustavad umbes 10 rohelisetipulist sisemist õielehte roseti. 'Dionysus’
on oma sordirühma üks varasemaid sorte. See on minu aia kõige kõrgekasvulisem
lumikelluke: kõrgus 35 cm. Istutusjärgsel aastal on taim oma tüüpilisest kõrgusest
madalam. Päike. Poolvari.
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suureõieline lumikelluke 'Kingston Double'

4,00 €

Galanthus elwesii 'Kingston Double' (ﬂ. pl., found by Elizabeth Parker-Jervis in the
1960s at Kingston House, Kingston Bagpuize, Oxon), suureõieline lumikelluke
'Kingston Double'. Täidisõieline 15 cm kõrgune sort on ilusate sinihallide lühikeste
lehtedega. Elizabeth Parker-Jervis leidis sordi emataime 1960ndatel aastatel
Inglismaa kaguosast praeguseks Oxfordshire (Oxon) krahvkonda kuuluvast Kingston
Bagpuize külast mõisamaja aiast. Poolvari. Parasniiske muld.

suureõieline lumikelluke 'Maidwell L'

8,00 €

Galanthus elwesii 'Maidwell L' (syn. 'Oliver Wyatt', G. caucasicus 'Maidwell L.'; raised
by Oliver Wyatt, a Maidwell Hall), suureõieline lumikelluke 'Maidwell L'. Oliver Wyatt
(1898–1973) selekteeris selle klooni Inglismaa keskosas asuvast Northamptonshire
krahvkonnast Maidwelli vallas ja külas asuvast Maidwell Halli aiast. Oliver Wyatt
ostis Maidwell Halli 1933. aastal ning rajas sinna kooli ja sibullilleaia. Seega on sort
loodud millalgi pärast 1933. aastat. Aprillis puhkevad suured laiuvad õied, mille
sisemistel õielehtedel on 2 rohelist märki -- üks tipus ja teine alusel, kuid enamasti
on märgid liitunud paksuks X tähe laadseks laiguks. Keskmine õitseaeg. Taim ise on
madalakasvuline -- 10-15 cm. Ilusad sinihallid lehed on suhteliselt lamedad
(väherenjad), laiad ja lühikesed ning püsivad erakordselt kaua haljastena (mõnel
aastal isegi jaanipäevani!). Sibulad võivad saavutada väga suured mõõtmed. Oliver
Wyatt on aretanud ka sordi 'Maidwell C', mis on samuti tema kooli auks nimetatud.
Poolvari. Parasniiske muld.

lumikelluke 'G71'

4,00 €

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

4,00 €

Galanthus 'Lavinia' (pre-1948, raised and intr. by H. A. Graetorex), lumikelluke
'Lavinia'. Sort kuulub täidisõielise hariliku lumikellukese ja kurrulise lumikellukese
ristamisest (G. nivalis ’Flore Pleno’ x G. plicatus) aretatud Greatorex Doublessordirühma. 20-25 cm kõrgune vars kannab laiuvat küllalt tihedat täidisõit.
Sisemiste õielehtede arv on muutlik. Aretaja Heyrick Anthony Greatorex (1884 –
1954) nimetas sordi enne 1948. aastat. Poolvari. Parasniiske muld.

lumikelluke 'Melvillei'

8,00 €

Galanthus 'Melvillei' (syn. G. 'Dunrobin Seedling', G. 'Melvillei Major', G. nivalis var.
melvillei Harpur-Crewe 1879; D. Melville pre-1879), lumikelluke 'Melvillei'. Seemik
leiti Šotimaa põhjaosas Highlandi regioonis (Šoti mägismaal) ajaloolises Sutherlandi
maakonnas asuvast Dunrobini lossi aiast Sutherlandi hertsogi ülemaedniku hr.
David Melville poolt. Tema nime järgi nimetati lumikelluke 1879. aastal. Sorti
peetakse hariliku lumikellukese (G. nivalis) hübriidiks. Taim on kõrge, kuni
25
cm.
Kitsad
kuni
keskmise
laiusega
pikad
renjad hallikasrohelised lehed, milledest mõnel on näha kurrulise lumikellukese (G.
plicatus) randikest. Lehestik on küllalt püstine, kerkides pärast õitsemist kuni 35 cm
kõrguseks. Keskmise suurusega õis on harali ning sisemistel õielehtedel ühe
märgiga. Ehkki teda peetakse hübriidiks, leian temalt vilju, millel on sees
normaalselt arenenud seemned. Selle nime all pakutakse maailmas tihti vale sorti,
mille põhjuseks on asjaolu, et David Melville lasi samaaegselt käibele mitu erinevat
klooni, millest vaid üks nimetati hiljem sordiks (või teisendiks) 'Melvillei'. Hiljem
ajasid aednikud erinevad kloonid segamini, sest kasutasid nende kõigi puhul sama
nime 'Melvillei'. Pakun ehtsat klooni, sest siin pakutavad sibulad olen saanud Inglise
lumikellukesekollektsiooni hoidjalt Chris Sanhamilt. 'Melvilleist' on aretatud kuulus
sort 'Magnet'. Õitseaeg: aprill. Poolvari. Parasniiske muld.
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harilik lumikelluke 'Aunaku'

3,00 €

Galanthus nivalis 'Aunaku' (Taavi Tuulik 2007; Tuuliku nr. 4, Õunaku), harilik
lumikelluke 'Aunaku'. Selle täidisõielise hariliku lumikellukese leidis Taavi Tuulik
Hiiumaalt Käina vallast Jõeküla külast (Õunakust). Aunaku on Õunaku üks
ajaloolistest nimevariantidest. Õitseb aprillis. Kõrgus 15 cm. Poolvari. Parasniiske
muld.

täidisõieline harilik lumikelluke

0,80 €

Galanthus nivalis ﬂ. pl., täidisõieline harilik lumikelluke. Need taimed on minu aeda
sattunud ilma istutamata. Ma ei teagi, kuidas need 2 varianti minu murusse ja
peenrasse tekkinud on. Võimalik, et tegu on seemikutega. Poolvari. Parasniiske
muld.

harilik lumikelluke 'Kassari'

3,00 €

Galanthus nivalis 'Kassari' (Taavi Tuulik 2007), harilik lumikelluke 'Kassari'. Taavi
Tuulik leidis selle täidisõielise lumikellukese Hiiumaalt Kassari saare
põhjaosast Esikülast Rautnost ning andis talle sordinime 2007. aastal. Kõrgus 20
cm. Õitseb aprillis. Sibul on tavalumikellukese omast veidi suurem ja piklikum.
Poolvari. Parasniiske muld.
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harilik lumikelluke 'Miku'

2,00 €

Galanthus nivalis 'Miku' (Sulev Savisaar 2013), harilik lumikelluke 'Miku'. Ukrainas
Kiievi oblastis asuvast Fastivi linnast saadud looduslike lumikellukeste laigu sisse
tekkis minu aias 2012. aastal isekülvist ja vabatolmlemisest täidisõieline seemik.
Kes isaks oli, seda ei tea, kuid lähim täidisõieline lumikelluke oli Taavi Tuuliku
sort 'Kassari'. Kõrgus 15 cm. Õitseb aprillis. Õis hoidub ilusti laiali. Seest on ta
hõredapoolselt ja varieeruvalt täidetud. Hea paljunemisega. Poolvari. Parasniiske
muld.

rõht-kurereha Tšimganist RKSi 77

1,00 €

Geranium linearilobum subsp. transversale RKSi 77 (syn. G. transversale, spont
Usbekistan, Chimgan), rõht-kurereha (kitsahõlmise kurereha rõhtne alamliik)
Tšimganist RKSi 77. Haralisest, jämedate „sarvedega” mugulast välja kasvavatel
kuni 40 cm kõrgustel vartel puhkevad juunis violetjaspurpursed õied. Lääne-Siberis
ja Kesk-Aasias kasvav alamliik on hilisem ning kasvult ja õielt väiksem kui teine
mugulaga liik suurekaelane kurereha (G. macrostylum). Pealsed kuivavad suvel.
Mugulad on korjatud Janis Rukšansi, Aris Kruminši ja Ludvigs Sidrevicsi poolt 1977.
aastal (RKSi 77) Usbekistanist Tšimgani mäelt. Taim vajab aias täispäikest ning vett
hästi läbi laskvat liiva- või liivsavimaad.

niidu-kuremõõk

2,00 €

Gladiolus imbricatus, niidu-kuremõõk. Eesti looduslik, täiesti külmakindel kuni 120
cm kõrgune gladiool aias talvekatet ei vaja. 3 cm pikkused lillakaspunased
kaarduvad õied juulis asuvad ühekülgses tihedas 7-10 cm pikkuses ja kuni 12õielises õisikus. Eesti Punase Raamatu 4. kategooria ehk tähelepanu vajav (ohust
pääsenud) liik on meil looduskaitse all. Maailma kõige külmakindlam gladiooliliik
eelistab kasvada täispäikeses parasniiskel kuni niiskel mullal. Kui vilju ei eemalda,
siis muutub ta aias isekülvi tõttu umbrohuks. Mugul istutatakse avamaale
sügisel. Päike, aga kasvab hästi ka poolvarjus. Parasniiske muld.
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illüüria gladiool

3,00 €

Gladiolus illyricus, illüüria gladiool. 50-60 cm kõrgusel varrel puhkeb juulis lühikeses
ühekülgses kaherealises õisikus kuni 8 väikest 2-3 cm pikkust kitsaslehterjat roosat
kuni helepurpurset õit. Õisiku pikkus on kuni 20 cm. Illüüria gladiool on palju
madalam taim kui meie kodumaine niidu-kuremõõk. Liik kasvab Lääne- ja LõunaEuroopa, Türgi, Kaukaasia ja Ees-Aasia põldudel ja niitudel. Päike. Parasniiske muld.

võrkiiriste segu (McMurtrie hübriidid)

1,00 €

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

võrkiiris 'Plum Cuddles'

15,00 €

Iridodictyum 'Plum Cuddles' (98-NP-6; Alan McMurtrie; Iris sophenensis x I.
danfordiae), võrkiiris 'Plum Cuddles'. Kanada aretajal Alan McMurtriel õitses tema
aretatud 11 cm kõrgune ploomivärvi õitega varajane sort esmakordselt 2003.
aastal. Õie läbimõõt on 6 cm. Aprillis õitseb suitsuste (pruunikate) lillade
(purpursete) naastudega, millel on tumelilla naastulaik. Päike. Kuiv muld.
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harilik võrkiiris 'Paris Flare'

12,00 €

Iridodictyum reticulatum 'Paris Flare' (94-FL-5; Alan McMurtrie), harilik võrkiiris 'Paris
Flare'. Kõrge (20 cm) Kanadas Alan McMurtrie poolt aretatud sort õitseb
aprillis erksate tumelillade õitega. Välimised õielehed on sametise terava
tipuga. Peenikesi tütarsibulaid moodustab vähe. Päike. Kuiv kuni parasniiske muld.

Vinogradovi võrkiiris ’Alba’

4,00 €

Iridodictyum winogradowii 'Alba' (from Czech Republic, some hybrid), Vinogradovi
võrkiiris ’Alba’. Peaaegu valge õis aprillis on naastulaigu piirkonnas kahvatusinise
mustriga. Janis Rukšans kirjutab oma raamatus ’Buried Treasures’, et valge vorm on
välja valitud Tšehhia aednike poolt, kuid ta ei tea, kas see on loodusliku või
aiapäritoluga. Peaaegu valged õied on tema sõnul kerge sinkja varjundiga ja
tõenäoliselt on taim hübriidse päritoluga, sest need taimed ei anna aias kunagi
seemneid. Oma kataloogis mainib Janis, et sai sibulad Tšehhi Vabariigist ning need
olevat korjatud loodusest Gruusia keskosast Bordžomi lähedalt. Omalt poolt mainin,
et ka Vinogradovi võrkiirise tuntuim leiukoht Lomismta mägi asub Bordžomi lähedal.
Võrkiiriste suurima asjatundja ja aretaja McMurtrie arvates on tõenäoliselt tegu
Vinogradovi võrkiirise (I. winogradowii) ja kaspia võrkiirise (I. hyrcanum) sordi
'Talish' hübriidiga. Hübriidi looduslik päritolu on küsimärgiga, sest pole andmeid, et
teist oletatavat ristlusvanemat kaspia võrkiirist oleks leitud Gruusiast, tema levila
piirdub tänapäeval naaberriigi Aserbaidžaani ning Iraaniga. Rikkalikult õitsev hea
vegetatiivse paljunemisega taim. Päike. Parasniiske kuni kuiv muld.

juuno 'Evening Shade'

5,00 €

Juno 'Evening Shade' (Eugenijus Dambrauskas 1997), juuno 'Evening Shade'. 55 cm
kõrgustel vartel on maikuus arvukalt kollase laiguga ja violetse varjundiga
helesiniseid õisi. Rikkalikult õitsev vastupidav jõuline sort. Leedukas Eugenijus
Dambrauskas sai kusagilt Lääne-Euroopa botaanikaaiast (kahjuks on tal saamiskoht
kaduma läinud) Willmotti juuno (J. willmottiana) seemneid, millest kasvanud
seemikud olid hübriidsed. Nendest valis ta välja sordid 'Morning Sky', 'Midday Blue'
ja 'Evening Shade', mis on omavahel välimuselt küllalt lähedased. ’Evening Shade’
on kolmikust kõige heledam sinine. Tuntud Kanada sibuliirisespets ja sordiaretaja
Alan McMurtrie peab neid sorte hoopis valgeservalise juuno (J. albomarginata) ja
oivalise juuno (J. magniﬁca) hübriidideks. Tema mõlemad vanemliigid on meil
avamaal vastupidavad. Janis Rukšansi arvates on tolmuandjaks liigiks olnud J.
magniﬁca. Kogu see sortide kogum on meie oludes aias niiskuskindel, vastupidav,
rikkalikult õitsev ja perspektiivne. Kõrgekasvuliste juunode kohta sobib hästi Mai-Liis
Allase ütlus (konkreetselt mõtles ta küll sorti 'Morning Sky'): "Ma ei teadnud neist
lilledest [juunodest] mitte midagi, aga kui nad õitsema läksid, siis oli see kaunis
nagu muinasjutt". Päike. Parasniiske või kuiv muld.
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oivaline juuno 'Blue Dream'

4,00 €

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

juuno 'Morning Sky'

5,00 €

Juno 'Morning Sky' (syn. 'Skyline'; Eugenijus Dambrauskas 1997/2001), juuno
'Morning Sky'. Leedu kõrgekasvuline (55 cm) vastupidav juunosort, millele aretaja
andis 1997. aastal nime ’Skyline’, 2001. a. aga praeguse nime. Puhkeb mai algul
rikkalikult õide heledapoolsete siniste õitega. Tema õis on veidi tumedam kui
’Evening Shadel’ kuid aimatavalt heledam kui ’Midday Blue’. Päike. Parasniiske kuni
kuiv muld.

juuno 'Oriental Ornament'

3,00 €

Juno 'Oriental Ornament' (Leonid Bondarenko 2001), juuno 'Oriental Ornament'.
Välimuselt näeb 45 cm kõrgune taim välja nagu buhhaara juuno, kuid erineb õie
värvuselt – valge õie väga suur erekollane naastulaik maikuus on ääristatud
violettpurpurse triibustusega. Seda Leedu sorti peetakse buhhaara juuno ja värvika
juuno hübriidiks (J. bucharica × J. warleyensis). Sort on osutunud meil aias
vastupidavaks, kuna seda on ka üks tema vanematest (buhhaara juuno). Päike.
Parasniiske kuni kuiv muld.
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juuno 'Shocking Blue'

5,00 €

Juno 'Shocking Blue' (Leonid Bondarenko), juuno 'Shocking Blue'. Leedu sordiaretaja
Leonid Bondarenko aretatud 55 cm kõrguse hübriidse juuno üheks vanemaks on
Willmotti juuno (J. willmottiana), teine vanem pole teada. Hea vegetatiivne
paljuneja. Seemet ei anna. Õied maikuus on keskmiselt sinised. Päike. Parasniiske
kuni kuiv muld.

juuno 'Snowbunting'

5,00 €

Juno 'Snowbunting' (96-NO, Alan McMurtrie), juuno 'Snowbunting'. Kanada
iirisearetaja Alan McMurtrie 40 cm kõrgune hübriid on saadud buhhaara juuno ja
sarnasjuuno ristamisest (Juno bucharica x J. vicaria). Peaaegu valge õis maikuus on
sinaka varjundiga. Seda ilmestab kollase värvusega kontrastne naastulaik ja hari.
Pisikesed rippuvad sisemised õielehed on sinised. Säilitusjuured on keskmise
jämedusega. Päike. Kuiv kuni parasniiske muld.

kevadine märtsikelluke Starõi Krõmist

1,00 €

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

5,00 €

Lilium pensylvanicum from Olga (syn. L. dauricum, spont. Primorskiy krai, Olga,
collector Ljudmila Kursheva 1988), dauuria liilia Olgast. Liigi levila ulatub Altaist
Kuriilideni. Kuni 120 cm kõrgusel varrel puhkevad juunis-juulis püstised
karikakujulised oranžkollased kuni punased õied. Teile pakutavad sibulad on
korjanud Ljudmila Kurševa Primorje kraist Olga asula juurest 1988. aastal.
Söödavate sibulate ja õitega lubjalembene liik eelistab päikeselist kasvukohta, kuid
kasvab hästi ka poolvarjus ning isegi varjus.

armeenia kobarhüatsint 'Tallinn'

1,00 €

Muscari armeniacum 'Tallinn' (Sulev Savisaar 2004), armeenia kobarhüatsint
'Tallinn'. 20 cm kõrgusel maikuus õitseval taimel on väga tihedad piklikkoonilised
helesinised õisikud. Vananedes muutub helesinise õisiku alus tumesiniseks. Sort on
suhteliselt hiline. Põhiliselt moodustab vaid suuri sibulaid, pisikesi tütarsibulaid
tekib vähe. Teadmata päritoluga ja ilma nimeta taksoni sibulad sain 1997. aastal
määramiseks Tallinna Botaanikaaia aednikult Tiia Jaanuselt. Kuna taimed ei sarnane
ühegi senituntud sordi ega liigiga, siis on tegemist seemikuga, millele 2004. aastal
andsin sordinime. Päike. Parasniiske muld.

harilik kobarhüatsint 'Carneum'

5,00 €

Muscari botryoides 'Carneum', harilik kobarhüatsint 'Carneum'. Ebatavalist
kahvaturoosade õitega 25 cm kõrgust maikuus õitsevat sorti kasvatatakse
maailmas umbes 1594. aastast. Interneti spetsiaalsel kobarhüatsindileheküljel
Muscaripage on öeldud: "This Muscari is probably no longer in cultivation. If there is
anybody out there who knows more about it I would be very pleased to hear from
you." (vaba tõlge: "Seda kobarhüatsinti tõenäoliselt enam kultuuris ei esine. Kui on
keegi, kes temast midagi teab, andke teada!"). Vaimustav, et just Eestil on
õnnestunud see väljasurnuks peetud sort maailma jaoks ära päästa, sest just ühest
Türi aiast sort üles leitigi (keegi naine tõi selle Arnold Hannustile ja Arnold omakorda
andis seda tundmatut taime ka mulle) ning mul oli au tema nimi kindlaks teha.
Päike, kuid lepib ka poolvarjuga. Parasniiske muld.
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lõhnav kobarhüatsint

1,00 €

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

pärsia mesilauk

9,00 €

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.

harilik varespiim

3,00 €

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

3,00 €

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

kaar-linnupiim (teadmata leiukohaga)

2,00 €

Ornithogalum arcuatum (of unknown origin), kaar-linnupiim (teadmata leiukohaga).
Taimed on Krasnodari taimedest madalamad (kõrgus 70 cm) ja veidi
varajasemad. Päike. Parasniiske muld.

ripsmeline linnupiim 'Ai-Petri’

2,00 €

Ornithogalum ﬁmbriatum 'Ai-Petri’ (R 83-07; Janis Rukšans 1997; spont. Crimea,
mnt. Ai-Petri, coll. Janis Rukšans 1983), ripsmeline linnupiim 'Ai-Petri’. Varakevadel
aprillis-mais päikeselise ilmaga laialt avatud rohked valged õied on laias tihedas
lamedas õisikus peaaegu vastu maapinda. Kääbuse kitsad ripsmelise servaga lehed
ulatuvad õitest palju kõrgemale, kuid ei varja õisi. Pakutavad sibulad (R 83-07)
korjas Janis Rukšans 1983. aastal Krimmist Ai-Petrist kõrgelt mäginiidult. Päike.
Parasniiske muld.
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ripsmeline linnupiim 'Oreanda’

2,00 €

Ornithogalum ﬁmbriatum 'Oreanda’ (Janis Rukšans 1997; R 83-11), ripsmeline
linnupiim 'Oreanda’. Varakevadel aprillis-mais päikeselise ilmaga laialt avatud
rohked valged õied on laias tihedas lamedas õisikus peaaegu vastu maapinda.
Kääbuse kitsad ripsmelise servaga lehed ulatuvad õitest palju kõrgemale, kuid ei
varja õisi. Krimmi lausmaalt – peaaegu merepinna kõrguselt Oreandast korjas
laialehise variandi (R 83-11) sibulad 1983. aastal Janis Rukšans. Peenikesi
tütarsibulaid ei moodusta. Päike. Parasniiske muld.

ripsmeline linnupiim (laia lehega)

1,50 €

Ornithogalum ﬁmbriatum with broad leaf, ripsmeline linnupiim (laia lehega). Taimed
olen saanud 1997. aastal Janis Rukšansilt laialehise narmalise linnupiimana. Ilma
valge kesksooneta ja ripsmelise servaga leht on sama lai nagu sordil 'Oreanda'. Ka
muus osas ei leia ma erinevust tollest sordist. Siiski ei julge ma teda lõplikult
’Oreandaga’ samastada. Õitseaeg aprilli lõpus-mais. Päike. Parasniiske muld.

mäestik-linnupiim Enemist

2,00 €

Ornithogalum oreoides from Enem (spont. N. Caucasus, Krasnodar distr., Oktrjabskiy
raion, near village Enem, collector Viktor Koroljov 1984), mäestik-linnupiim Enemist.
25 cm kõrguse taime tihedad õisikud õitsevad juunis. Valged 1,5-2 cm pikkused
õielehed on rohelise seljavöödiga. Kitsad (alla 1 cm) läbipaistva servakesega
sinihallid lehed on ilma valge kesksooneta. Liik kasvab Bulgaarias, Rumeenias,
Ukraina edelaosas ja Põhja-Kaukaasias. Pakutavad sibulad korjas 1984. aastal PõhjaKaukaasiast Krasnodari kraist Enemi külast kohalik lillekasvataja Viktor Koroljov.
Erinevalt meie aedades levinud sarik-linnupiimast siin pakutav liik peenikesi sibulaid
ei moodusta. Päike. Parasniiske muld.
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pontose linnupiim

3,00 €

Ornithogalum ponticum, pontose linnupiim. 80-100 cm kõrguse taime juulis puhkev
õisik võib olla 40 cm pikkune. 1-1,5 cm pikkused õielehed on kitsa rohelise
seljatriibuga. Õieraod liibuvad õitsemise lõpul õisikutelje ligi. Liik kasvab Krimmis ja
Kaukaasias. Pontose linnupiim on ilus liik juulikuises õievaeses sibullilleaias, mil
õitsevad põhiliselt vaid liiliad. See vähenõudlik liik kasvab meie oludes väga hästi.
Siin pakutavad taimed olen möödunud sajandil saanud Tartu ülikooli botaanikaaiast
ning nende looduslik leiukoht pole teada. 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.

käänd-linnupiim Moldovast

1,00 €

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

3,00 €

Ornithogalum tenuifolium from Spitak (spont. Spitak distr., Armenia, collector Arnis
Seisums 1989), ahtalehine linnupiim Spitakist. Pakutavad sibulad korjas lätlane
Arnis Seisums 1989. aastal Armeeniast Spitaki maakonnast. 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 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. Päike. Parasniiske muld.

kevadmagun ’Star’

6,00 €

Sanguinaria canadensis 'Star', kevadmagun ’Star’. Tähtjad väga kitsaste arvukate
kroonlehtedega õied aprilli lõpus on tõstetud lehestiku kohale. Kõrgus 30 cm.
Poolvari. Niiske kuni parasniiske muld.

kahelehine silla 'Chris Favourite'

8,00 €

Scilla bifolia 'Chris Favourite' (Janis Rukšans 2008; this one I got from Chris Brickell),
kahelehine silla 'Chris Favourite'. Kaubanduses tavaline 10 cm kõrgune roosaõieline
kahelehise silla sort 'Rosea', mida kasvatatakse juba 1601. aastast, on liiga
kahvatute õitega – vaid õiepungad on erkroosad, puhkenud õied aga on peaaegu
valged. Janis Rukšans sai kuulsalt inglise aednikult ja botaanikult Chris Brickellilt
tumeroosade õitega kahelehise silla variandi, millele ta andis 2008. aastal sordinime
'Chris Favourite'. See tõeliselt roosade õitega sort õitseb aprillis ja on 10-15 cm
kõrgune. Päike ja poolvari. Parasniiske muld.

sibullilled.ee

lk 47

Sulev Savisaare püsilillekataloog 2017

Tubergeni silla

1,00 €

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

suureõieline silla (helesinine)

4,00 €

Scilla rosenii (light blue), suureõieline silla (helesinine). 20 cm kõrgusel varrel aprillis
puhkevate õite sinise keskjoonega 3 cm pikkused õielehed käänduvad sarnaselt
koerahamba õiega järsult tagasi. Kasvab Gruusias ja Armeenias ning Türgi
mägedes. Siin pakun teadmata loodusliku leiukohaga aprillis õitsevate
heledapoolsete siniste õitega aiataimi, mis olen saanud 1990. aastal Sverdlovskist.
Janis Rukšans on Gruusia taimede seast välja valinud helesiniste õitega taime ja
andnud sellele nimeks ’Cloudy Sky’, kuid ma pole kindel, kas minu heledad taimed
tolle sordi omadega ühesugused on. Tahab poolvarju ning jaheniisket
huumusmulda. Piisava mullaniiskuse korral sobib ta ka päikesepaistelisse
kasvukohta.

roosa silla Tübingeni Botaanikaaiast

5,00 €

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

10,00 €

Scilla scilloides (Barnardia japonica) from Tallinn Botanic Garden, 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. Päike. Parasniiske muld.

kaukaasia silla ’Talish’

3,00 €

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. Karabahhiast
kirjeldatud alamliik kasvab Taga-Kaukaasia idaosas Talõši mäestikus
(Aserbaidžaanis ja Iraanis). 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. Õitseb aprillis. Päike
kuni vari. Parasniiske muld.

silla 'Sibrose'

4,00 €

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

6,00 €

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

rait-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.

paarisõieline tulp

0,30 €

Tulipa biﬂoriformis (syn. T. turkestanica hort.), paarisõieline tulp (aednike turkestani
tulp). Sibulakestad on punased. 30-35 cm kõrgune vars kannab aprillis-mais
lühikestel õieraagudel kuni 7 õit. Väikesed valged tähtjad õied läbimõõduga 3-4 cm
on oranžikaskollase põhjalaiguga ning seljalt rohekasvioletsed. Tolmukaniidid on
kollased, tolmukapead kas violetsed või kollased musta tipuga. Kaubanduses
hollandlaste poolt levitatava turkestani tulbi (T. turkestanica hort.) õige nimi on
hoopis paarisõieline tulp (T. biﬂoriformis). Kesk-Aasia endeem. Ei vaja sibulate igaaastast väljakaevamist.
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karabahhi tulp

6,00 €

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

grengioli tulp

3,00 €

Tulipa grengiolensis, grengioli tulp. 45 cm kõrgusel varrel on 3-4 sinihallikat lehte
ning mai lõpus või juuni algul kausjas õis. Looduses esineb liigil 3 erinevat
värvivarianti: punane, kahvatukollane ning punaseservaline kahvatukollane.
Kultuuris on levinud just viimane vorm (nr. 622123), mis on korjatud M. RuﬃerLanche poolt 1962. aastal Lõuna-Šveitsist Wallise kantonist Rhone jõe ülemjooksult.
See Šveitsi endeemne hiljaõitsev uustulp kasvabki vaid Valais' (Wallise) kantonis
Grengioli küla juures. Õitsemise algul on õis kollane punase kitsa servakesega.
Õitsemise käigus hakkab punane serv pidevalt laienema. Esmakordselt maailmas
näidati seda liiki näitusel alles 1975. aastal. Päike. Parasniiske muld.

rosenori lauk 'Michael Hoog’

1,00 €

Allium rosenorum 'Michael Hoog’ (syn. Allium jesdianum 'Michael Hoog’; Janis
Rukšans 1985), rosenori lauk 'Michael Hoog’. 120 cm kõrgusel ribilisel varval alustab
mais õitsemist suur 11 cm läbimõõduga keskmise tihedusega roosakaspurpurne
õisik. Lehed on kitsad ja ribilised. Sort on välja valitud Pamiirist, Tadžikistanist,
Dušanbe lähedalt 2500 m kõrguselt Varzobi jõe ülemjooksult Hodža-obi-Garmist
1982. aastal Janis Rukšansi ja Mari Kitse poolt korjatud sibulapartiist RM 82-68.
Janise poolt nimetatud rosenori laugu (algul peeti neid ekslikult jazdi lauguks)
sortidest on varane 'Michael Hoog’ kõige ilusam, võimsam, kõrgekasvulisem,
suurima õisikuga (läbimõõt enamasti 11, aga maksimaalselt 13 cm) ning veidi
heledama õievärvusega. Botaanik Fritsch paigutab selle sordi 1994. aastal tema
enda poolt Tadžikistanist kirjeldatud uue liigi Allium rosenorum alla. Päike.
Parasniiske kuni kuiv muld.
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purpurpunane lauk

0,50 €

Allium atropurpureum, purpurpunane lauk. 80 cm kõrgune vars kannab juunis-juulis
kuni 7 cm läbimõõduga tihedat mustjaspunast lame-poolkerajat õisikut. Õite
sigimikud ja tolmukaniidid on mustad. See Balkani liik annab ohtralt tütarsibulaid
ning on kergesti kasvatatav peenra- ja lõikelill. Teda on raske nii ümber istutada, et
vanasse kohta midagi maha ei jääks. Päike. Kuiv kuni parasniiske muld.

krimmi kuutõverohi

6,00 €

Polygonatum buschianum (spont. Tchatyr-dag, Crimea, Ukraine, collector Janis
Rukšans 2008), krimmi kuutõverohi. Minu aias mai teisel poolel õitseva 25-30 cm
kõrguse ribilise varrega ja laiade vahelduvate lehtedega suureõielise taime korjas
lätlane Janis Rukšans 2008. aasta sügisel Krimmi lõunaosast Tschatyr-dagi
mäestikust. Krimmis kasvab 5 erinevat kuutõverohu liiki, kõige haruldasem ja
aednikele tundmatuim neist on P. buschianum. Kahjuks jõudsin taime pildistamiseni
alles siis, kui õied olid juba närtsinud. Poolvari ja 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.

sibullilled.ee

lk 52

Sulev Savisaare püsilillekataloog 2017

hüatsint-suvitähik

0,20 €

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

tatari keelikliilia

0,20 €

Ixiolirion tataricum, tatari keelikliilia. Mugulsibulast kasvaval umbes poolemeetrisel
alaosas lehistunud varrel on mai lõpus ja juunis 2-8 sinist kuni lillat 4,5 cm pikkust
kellukjat õit läbimõõduga umbes 5 cm. Õielehed on peaaegu aluseni vabad. Liik
kasvab Aasia steppides kuivadel liivastel aladel. Annab aias isekülvi. Sobivad ka
lõikeks. Viljakas, vett hästi läbilaskev liivalisandiga muld päikeselises kasvukohas.
Muld peaks õitsemise järel suvel olema võimalikult kuiv.

olümpose püvilill

1,00 €

Fritillaria pontica (syn. F. olympica), olümpose püvilill. 40 cm kõrgusel varrel puhkeb
mais 1-2 suurt laikellukjat pruuni tipuga rohelist õit. Seest on õis roheline. Õielehed
on 2,5-4 cm pikkused. Liik kasvab Bulgaaria, Albaania, Jugoslaavia, Kreeka ja Türgi
metsades ja põõsastikes. Õiel maleruudustus puudub. Viljakuprad on tiivulised. Aias
kasvab liik hästi, eelistades kerget varju ning ka suvel mõõdukalt niisket mulda.
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kaunis krookus 'Oxonian’

0,50 €

Crocus speciosus 'Oxonian’ (Barr & Sons, enne 1945), kaunis krookus 'Oxonian’.
Suured ja lõhnavad tume-violettsinised kuni 20 cm kõrgused õied oktoobris on
tumedama soonestusega, oranžide pikkade emakasuudmetega ja valge, vaid
ülaosas violetse õieputkega. Teda peetakse kõige tumedaõielisemaks kauni
krookuse sordiks. Päike. Parasniiske muld.

valge moosesepõõsas

3,00 €

Dictamnus albus, valge moosesepõõsas. 100 cm. Suured lillakaspunased õied
juunis-juulis. Kogu taim lõhnab tugevasti, eritades eeterlikke õlisid sedavõrd, et
tuulevaikse päikeselise ilmaga võib need süüdata. Päike. Kuiv muld. Lubjalembene.

rootsi pojeng Krimmi taimede külvist (madal)

12,00 €

Paeonia bergiana from Crimean plants sowing (dwarf), rootsi pojeng Krimmi taimede
külvist (madal). 2006. aastal külvasin 1986. aastal Krimmist Bahtšisaraist Anna
Gontšarovalt saadud võsundilise kääbuskasvulise ahtalehise pojengi [P. tenuifolia,
pisiliigina P. litophila) seemneid. Tekkinud mai lõpus õitsev veidi varieeruva
välimusega järglaskond oli emataimedest erinev: taimed olid kõrgemad: 20 (harvem
30) cm kõrgused ning ahtalehisest pojengist veidi laiema lehehõlmaga. Seega olid
nad hübriidsed, nende emataim oli saanud anomaalse pojengi (P. anomala)
õietolmu. Saadud hübriidid kannavad rootsi pojengi (P. bergiana) nime. Erinevad
oluliselt Eestis vähesel määral levinud 70 cm kõrgusest rootsi pojengist. Vaatamata
20 cm-lisele kääbuskasvule pole see siiski veel minu kollektsiooni kõige madalam
rootsi pojeng.
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rootsi pojeng Donetski taimede külvist

5,00 €

Paeonia bergiana from Donetsk plants sowing, rootsi pojeng Donetski taimede
külvist. 2006. aastal külvasin 1988. aastal Juri Gluhhilt Ukrainast, Donetski oblastist
Makejevka linnast saadud ahtalehise pojengi (P. tenuifolia) kohalike looduslike
taimede seemneid. Hiljem osutusid külvidest kasvanud taimed hübriidseteks, sest
seemnete emataim oli tolmelnud lähedal kasvava anomaalse pojengiga (P.
anomala). Nende kahe liigi vahelised hübriidid kannavad nime rootsi pojeng. Saadud
hübriidne järglaskond on varieeruva välimusega. Pooled taimed kalduvad rohkem
anomaalse pojengi poole (kõrgus kuni 70 cm, vars punakas, lehehõlmad laiemad),
pooled rohkem ahtalehise pojengi poole (kõrgus 30 cm, varred rohelisemad,
lehehõlmad kitsad nagu emal). Kõigi saadud taimede viljad on tühjad (seemneteta).

rootsi pojeng 'Miku'

15,00 €

Paeonia bergiana 'Miku' (Sulev Savisaar 2016), rootsi pojeng 'Miku'. Rootsi pojeng
kui anomaalse pojengi ja ahtalehise pojengi aedhübriid (P. anomala × P. tenuifolia)
tekkis iseeneslikult 1920. aasta paiku Rootsis Stockholmis Bergiuse botaanikaaias,
sellest tuleneb ka tema ladinakeelne nimi. Rootsis kannab liik nime herrgardspion.
Üllataval kombel on see suhteliselt hiljutise tekkega aedliik ka Eesti aedades küllalt
laialt levinud ja teda tuntakse ja pakutakse ahtalehise pojengi eksitava nime all.
Seetõttu paljud Eesti inimesed, kes arvavad end ahtalehist pojengi kasvatavat,
polegi tegelikult toda ehtsat liik seni näinud. Mille poolest siis rootsi pojeng
ahtalehisest pojengist erineb? Esiteks on ta küllalt kõrgekasvuline (ehtne ahtalehine
pojeng on kääbustaim, kõrgus kuni 40 cm), teiseks on tema lehehõlmad veidi
laiemad (ahtalehisel pojengil on „tillilehed“), kolmandaks on tema õied veidi
suuremad ja lilla varjundiga punased (ahtalehisel pojengil tulipunased) ning
neljandaks on ta viljatu (ahtalehine pojeng külvab ohtralt idanemisvõimelisi
seemneid, mistõttu taime ümber on enamasti palju isekülvist tekkinud taimekesi).
Minu aias on viimastel aastatel seemikutest tekkinud mitu erinevat rootsi pojengi
varianti, mis kõik erinevad tüüpilisest ja levinud rootsi pojengist. Siin pakun 2007.
aastal välja valitud ja 2016. aastal nime saanud seemiku paljundust. 1986. aastal
sain Krimmist Bahtšisaraist ahtalehise pojengi seemneid, millest kasvasid
ülimadalad roomavad taimed, millede sekka tekkis hiljem ootamatult üks kõrgem
taim: minu rootsi pojengi seemik. Seemik erineb muudest rootsi pojengidest
madaluse poolest: ta on vaid kuni 40 cm kõrgune (mõnel aastal on olnud ka ainult
25 cm kõrgune). Ta puhkeb ülivara: mõni päev peale mai keskkohta, seega kuu
aega varem meie aedade tavalistest pojengidest. Reeglina on see seemik viljatu,
ometi olen temalt 2007. ja 2011. aastal paar seemet leidnud! Tillilehti tal pole.
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pojeng 'Carina'

12,00 €

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

pojeng 'Carol'

25,00 €

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

pojeng 'Chocolate Soldier’

25,00 €

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.
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Paeonia 'Coralie'

15,00 €

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

pojeng 'Ellen Cowley'

15,00 €

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

pojeng 'Helen Matthews'

12,00 €

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

25,00 €

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

pojeng 'Heritage'

20,00 €

Paeonia 'Heritage' (Saunders 1950), pojeng 'Heritage'. See hübriidpojeng on saadud
valgeõielise pojengi ristamisest hõlmise pojengiga (P. lactiﬂora x P. peregrina).
Erkpunane suur (läbimõõt 17 cm) hõre kuni keskmise tihedusega tolmukatega roostüüpi täidisõis. Puhmik annab minu aias nii pooltäidisõisi kui ka täidisõisi, mis
mõlemad on huvitavad ja kaunid. Väga varajane kuni varajane. Puhmik kõrge
(100-105 cm). Kogu taim jätab väga jõulise üldmulje. Ameerika Pojengiseltsi näituse
võitja 1989. aastal täidisõieliste hübriidide rühmas.

pojeng 'Janice'

20,00 €

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

20,00 €

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

valgeõieline pojeng 'Dresden Pink'

18,00 €

Paeonia lactiﬂora 'Dresden Pink' (Wild 1957), valgeõieline pojeng 'Dresden Pink'.
Keskmine roosa (ei tume ega hele), keskmise suurusega (läbimõõt 14 cm), tihe,
tolmukateta, kerajas kuni silinderjas roos-tüüpi korrapärane täidisõis. Hiline. Puhmik
keskmise kõrgusega (90 cm), tugevate vartega.

valgeõieline pojeng 'Florence Macbeth'

25,00 €

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

35,00 €

Paeonia lactiﬂora 'Huang Jin Lun' (= 'Yokihi' = 'Golden Wheel' = 'Oriental Gold' =
'Minuet' = 'Goldmine' = 'Aurea'), valgeõieline pojeng 'Huang Jin Lun'. Sort pärineb
Hiinast, kus teda kasvatati arvatavasti juba aastal 800. Sordil on paralleelselt
kasutusel palju sünonüümseid nimesid. Neist enim kasutatav on 'Golden Wheel', mis
tõlgituna tähendab kuldset ratast. UÜ Aavikuemand kasutab nime 'Kullakera' (ehkki
aianduse nomenklatuuri reeglite kohaselt ametlikke sordinimesid ei tohi tõlkida ega
muuta). Pakutav sort on ainulaadne (uunikum), sest ta on ainuke
teadaolev kollaseõieline pojeng liigist P. lactiﬂora (valgeõieline pojeng), lisaks veel
ka täidisõieline. Kuulumist sellesse liiki kinnitab ka Don Hollingsworthi katse, kus ta
1970. aaastal ristas sorti 'Oriental Gold' ühe teise P. lactiﬂora sordiga ning
ristamisest saadud seemned olid idanemisvõimelised. Keskmise suurusega (minu
aias enamasti isegi väikesepoolsed) sidrunkollased õied on kerakujulised. Õied
pleekuvad õitsemise käigus valgemateks. Pole rikkalik õitseja. Õied on küll põnevad,
kuid näitusekvaliteediga õit pole ta minu aias seni veel andnud. Ilusad renjad
kitsapoolsed läikivad sügavrohelised lehed on samuti omapärased, liigile mitte eriti
tüüpilised. Ka taime juured on nii väljast kui seest kollased. See on ainus mulle
teadaolev pojeng, mille pungad on kollased. Puhmiku paljunemine on olnud
aeglane. Kõrgus 90 cm. Keskmine õitseaeg (minu aias on hilisem).

valgeõieline pojeng 'Joseph Christie’

20,00 €

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

10,00 €

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

valgeõieline pojeng 'Marilla Beauty'

20,00 €

Paeonia lactiﬂora 'Marilla Beauty' (Kelsey 1940), valgeõieline pojeng 'Marilla
Beauty'. Valge heleroosa südamega, harvem heleroosa keskmiselt roosa südamega,
hiljem peaaegu valgeks pleekuv, väga suur (läbimõõt 18-19 cm), keskmise
tihedusega, tolmukateta, roos-tüüpi, laiade petaloididega, korrapärane
näitusekvaliteediga täidisõis. Moodustab mitu suurt kõrvalõit. Väga hiline. Puhmik
kõrge (105 cm). Moskva pojenginäituse võitja roosakasvalgete sortide rühmas
aastatel 1987-1989 (neist 2 aastal koos võrratu sordiga 'Corinne Wersan').

valgeõieline pojeng 'Miss Mary'

10,00 €

Paeonia lactiﬂora 'Miss Mary' (Krekler), valgeõieline pojeng 'Miss Mary'. Väga
tumepunase (mustjaspunase) lihtõiega on heas kontrastis väike tihe kollane
tolmukapadi õie südames. Emakasuudmed on punased. Keskmine õitseaeg. Puhmik
madal (75 cm). Esmakordselt on seda USA sordiaretaja William H. Krekleri aretatud
sorti mainitud APS bülletäänis 1967. aastal.
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valgeõieline pojeng 'Pink Lemonade'

20,00 €

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

valgeõieline pojeng 'Ruth Clay'

15,00 €

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

valgeõieline pojeng 'Sjurpriz'

20,00 €

Paeonia lactiﬂora 'Sjurpriz' (Krasnova,1957), valgeõieline pojeng 'Sjurpriz'. Vene
sort. Õis on jaapani tüüpi: välimised kroonlehed tumeroosad, õie südames on aga
kohev helekollane kõlutolmukatest (staminoodidest) poolkera. Õis väga suur (ø 17
cm), tolmukateta. Keskvarajane kuni keskmise õitseajaga. Puhmik kõrge (105 cm).
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valgeõieline pojeng 'Thura Hires'

15,00 €

Paeonia lactiﬂora 'Thura Hires' (Nicholls 1938), valgeõieline pojeng 'Thura Hires'.
Valge, keskmise suurusega (läbimõõt 15 cm), väga tihe, tolmukateta, roos-tüüpi,
korrapärane täidisõis. Keskvarajane (registri järgi keskhiline). Viimastel aastatel ongi
õitsemine hilisemale ajale nihkunud. Keskmise kõrgusega (95 cm).

valgeõieline pojeng 'Toivo Kurmet'

20,00 €

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

valgeõieline pojeng 'Velma Atkinson'

15,00 €

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

20,00 €

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

pojeng '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.

korallpojeng

10,00 €

Paeonia mascula subsp. mascula (P. cavachensis), korallpojeng (korallpojengi
tüüpalamliik). Kuni 90 cm kõrgune vars kannab 9-14 cm läbimõõduga püstist punast
õit. Laiu purpurpunaseid kroonlehti on 6-8. Tolmukaniidid on punased, tolmukapead
kollased. Lehed on alt sinihallid. Taimed on tetraploidsed (2n = 20). Kasvab
looduses päikeselistel küllalt avatud kuivapoolsetel kasvukohtadel. Minu 80 cm
kõrgused taimed on väga varajaste väikeste (Ø 11 cm), roosakaspunaste kuni väga
tumeroosade (lillama vöödiga kroonlehtede keskel) õitega ja tuhmroheliste
lehtedega. Seisab ilma toeta. Taim on saadud nime all P. cavachensis.
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pojeng 'May Dawn'

15,00 €

Paeonia 'May Dawn' (Glasscock, 1947), pojeng 'May Dawn'. Aretis on saadud
hõlmise pojengi (P. peregrina) sordi 'Sunbeam' ristamisel valgeõielise pojengi (P.
lactiﬂora) sordiga 'Tokio'. Puhkedes särav roosakaspunane, hiljem kuni roosaks
pleekuv, suur (läbimõõt 17 cm) lihtõis (1–3 rida kroonlehti) ilusa kollase
tolmukakimbuga südames. Emakasuudmed ja meeketas on erkroosad kuni
punased, tolmukaniidid roosakad, tolmukapead kollased. Varajane (mitmetel
aastatel on olnud väga varajane). Puhmik madal (80 cm).

pojeng 'Nadia'

15,00 €

Paeonia 'Nadia' (Saunders, 1941), pojeng 'Nadia'. Hübriid on saadud valgeõielise
pojengi (P. lactiﬂora) sordi 'Marie Jacquin' ristamisest hõlmise pojengiga (P.
peregrina). Viimaselt liigilt on sort pärinud õie vähese avatuse. Roosakaspunane,
keskmise suurusega (läbimõõt 14 cm), 1–3 rea kroonlehtede ja kollase
tolmukakimbuga karikjas lihtõis (registri järgi pooltäidisõis). Emakasuudmed on
heleroosad, tolmukaniidid ja -pead kollased, meeketas valge. Keskvarajane. Puhmik
kõrge (100 cm).

hõlmine pojeng

8,00 €

Paeonia peregrina (syn. P. lobata), hõlmine pojeng. Ladina sõna peregrina tahendab
„võõramaine”, sünonüümne nimi lobata aga “hõlmine”. Punane pustine õis
(läbimõõt 7–11 cm) avaneb vaid pooleldi (kausjalt). 2n = 20. Kasvab looduslikult
Moldovas, Rumeenias, Bulgaarias, Kreekas, Albaanias, Itaalias ja Türgis. Liiki
viljeldakse 15. sajandist alates. Teda on särava sügavpunase õievärvuse tõttu palju
kasutatud sordiaretuses. Tema pärilikkust ja välimust on paljudes hübriidpojengides.
Väga varajane. Puhmik on keskmise kõrgusega (kuni 90 cm).
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pojeng 'Red Grace'

20,00 €

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

pojeng 'Red Red Rose'

20,00 €

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

ahtalehine pojeng Donetski oblastist

20,00 €

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

15,00 €

Paeonia tenuifolia (seedling), ahtalehine pojeng (seemik). Maikuu teises pooles
erepunaste õitega õitsevad 40 cm kõrgused taimed on minu aias tekkinud isekülvi
teel. Mul kasvas aias lähestikku mitmeid erineva päritoluga ahtalehise pojengi
variante, kuid kahjuks pole võimalik kindlaks teha, millisest emataimest seemik
tekkinud on.

pojeng 'Victoria Lincoln'

20,00 €

Paeonia 'Victoria Lincoln' (Saunders 1938), pojeng 'Victoria Lincoln'. See
hübriidpojeng on saadud hõlmise pojengi (P. peregrina) sordi 'Otto Froebel'
ristamisest valgeõielise pojengiga (P. lactiﬂora). Puhas tume- kuni keskmine roosa,
suur (läbimõõt 16), laialt avatud, registri järgi täidisõis, minul vaid liht- kuni
pooltäidisõis, enamasti 3 rea kroonlehtedega, harva rohkemaga. Kauges minevikus
üllatas mind ühel aastal 27-sentimeetrise õie läbimõõduga, mis on minu aia
absoluutne rekord pojengide puhul! Hiljem pole midagi ligilähedastki enam
saavutanud. Tolmukaniidid on alusel roosad, tipus kollased, tolmukapead kollased,
emakasuudmed tumeroosad, meeketas heleroosa. Varajane. Puhmik madal (75 cm).
Sort on väga vastuvõtlik hahkhallitusele, olles selles osas kõige õrnem sort minu
kollektsioonis. Sordi olen saanud 1985. aastal Moskvast, kuid alles nüüd pakun teda
esmakordselt ja väikeses koguses.

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.
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amuuri adoonis, seemikute segu

7,00 €

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

amuuri adoonis Korsakovist

9,00 €

Adonis amurensis from Korsakov (spont. Sakhalin, Korsakov; collector Natalia
Hudyakova 1985), amuuri adoonis Korsakovist. Taimed korjas minu jaoks 1985.
aastal Sahhalini saarelt Korsakovi linna lähiümbrusest Natalia Hudjakova. Taime
kollastel õitel on pruunikat varjundit. Seemikute hulgast loodan leida pruuniõielise
taime, mille saaks edaspidi sordiks nimetada. Kirjandus soovitab neid kasvatada
poolvarjus, kuid mul on nad päikese käes sama hästi või isegi paremini
kasvanud. Parasniiske muld.
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lühivarrene lauk RIGA 109

3,00 €

Allium brevicaule RIGA 109 (from S Turkey, Karaman province, Akdag mnt., near
city Ermenek), lühivarrene lauk RIGA 109. Vaid 10-15 cm kõrgusel varrel on juulisaugustis roosad kellukjad õied 1,5-2,5 cm läbimõõduga kimpjas õisikus. Sibul annab
2-3 kitsast, vaid 1-2 mm laiust renjat lehte. Lühivarrene lauk on lähedalt sugulane
tauruse lauguga (A. tauricolum). Looduslikult väikese sibulaga Lõuna-Türgist pärinev
endeem. Päike. Kuiv kuni parasniiske muld. Pakutavad taimed korjasid lätlased Janis
Rukšans, Indra Valiniece, Guna Rukšane ja Arnis Seisums (kokku annavad esitähed
ekspeditsiooni nime RIGA) 2002. aastal Türgist Karamani provintsist Akdagi
mäestikust Ermeneki linna lähedalt. Pakutavad taimed pole tüüpilised, sest on
valgete õitega. Tagasihoidliku välimusega taimed on iseäralikud oma õitseajalt ja
õievärvuselt. Päike. Kuiv kuni parasniiske muld.
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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.

kollase laugu väike teisend

2,00 €

Allium ﬂavum subsp. ﬂavum var. minus (A. f. var. nanum hort.), kollase laugu väike
teisend. Põhja-Türgi mägedest pärineva kollase laugu kääbusvormi kõrgus on 5-40
cm, minu taimedel 20 cm. Juulis ja augustis õitsevate väikeste, rippuvate, kellukjate
kuldkollaste õite raod on väga erineva pikkusega. Õisik meenutab ilutulestikku.
Päike. Parasniiske kuni kuiv muld. Lubjalembene.

karatau lauk

0,60 €

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. Päike. Kuiv kuni parasniiske
muld.
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mäestiklauk 'Agalik's Giant’

2,50 €

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

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

pskemi lauk RKMP 82-07

6,00 €

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

5,00 €

Allium sibthorpianum, ribilauk. See Türgi mägedes kasvav liik on pöörislaugu (A.
paniculatum) lähisugulane, erinedes ribilise sibulakesta ja kääbuskasvu poolest –
taimede kõrgus on vaid 10 cm. Hele-lillakasroosad kuni purpursed kellukjad õied
juulis ja augustis. Väga rikkalik õitseja ja hea paljuneja! Päike. Parasniiske kuni kuiv
muld. Hea kujundustaim, sest lehed jäävad roheliseks kevadest sügiseni, samas
kõlbavad ka toiduks.

mugullauk (kõige hilisem)

2,00 €

Allium tuberosum (very late variant), mugullauk (kõige hilisem). Võrkja kestaga
sibulad kinnituvad risoomile. Liik pärineb Hiinast. 40 cm kõrguse laugu valged
tähtjad õied asuvad poolkerajates või lamedates 5 cm läbimõõduga õisikutes. Pakun
kõige hilisemat mulle teadaolevat varianti, mille õied puhkevad septembri keskel ja
õitsevad seni, kuni külmad need rikuvad. Lehestik jääb roheliseks kevadest sügiseni.
Päike, parasniiske muld. Talub ka varju. Euroopas kasvatatakse mugullauku valgete
lõhnavate õite pärast ilutaimena, Hiinas ja Jaapanis on ta aga tähtis köögiviljataim
hiina laugu ehk kiu tsai nime all (siiski pole see ehtne hiina lauk jiao tou). Salatina
on teda seal kasutatud juba sajandeid. Päike, kuid talub hästi varju. Parasniiske
muld.

ripsjalehine hanerohi

2,00 €

Arabis blepharophylla, ripsjalehine hanerohi. 20 cm kõrgune mägitaim Californiast.
Lillad õied aprillis ja mai algul. Päike. Parasniiske muld.
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amuuri tulivõhk 'Olga'

5,00 €

Arisaema amurense 'Olga' (Sulev Savisaar 2009; spont. Primorskiy krai, Olga,
collector Lyudmila Kursheva 1985), amuuri tulivõhk 'Olga'. Primorje kraist Olgast
saadud variandi kandelehe tipuosa on seest üleni tumepurpurne. Lehestik on aias
juulikuu keskel 60 cm kõrgune, vilikond ulatub sellal vaid 35 cm kõrguseni. Et õisiku
kandelehed paremini näha oleksid, ei tohi taimekogumeid liiga tihedaks lasta, vaid
tihedamalt jagama. Poolvari. Parasniiske muld.

krimmi parukliilia

4,00 €

Asphodeline taurica, krimmi parukliilia. Kõrgus 60 cm. Õitseb mais ja juunis
tihedates püstistes õisikutes asuvate valgete õitega. Annab isekülvi. Taimed olen
saanud 1989. aastal Ukrainast ja nad tunnevad end meie kliimas suurepäraselt.
Täispäike ja kuiv muld, millele võib lisada ka liiva.

liht-lursslill (seemik)

4,00 €

Cimicifuga simplex (seedling), liht-lursslill (seemik). 250 cm. Õitseb septembris
pikkade valgete lõhnavate õisikuküünaldega. Minu aias tekkinud seemik. Poolvari.
Parasniiske muld.
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kevadise krookuse valgeõieline alamliik Baierist

2,00 €

Crocus vernus subsp. albiﬂorus from Bavaria, kevadise krookuse valgeõieline
alamliik Baierist. Kevadise krookuse kultuursortidest väiksemate valgete
õitega alamliik kasvab Euroopa alpiniitudel sulava lume lähedal. Pakun KaguSaksamaalt Baieri Alpidest pärinevaid seemnest üles kasvatatud mugulsibulaid.
Päike. Parasniiske muld.

Heuﬀeli krookus

1,50 €

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

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.
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balti sõrmkäpp

8,00 €

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

pardnelk

4,00 €

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

siilkübar 'Neitsi'

6,00 €

Echinacea 'Neitsi' (Sulev Savisaar 2015), siilkübar 'Neitsi'. Minu aias sordi 'Virgin'
isekülvist tekkinud suureõieline sort. Õitsemine saavutab tippilu augusti algul kuni
keskel. Päike. Parasniiske muld.
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tugev rohtlaliilia

8,00 €

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

Mihhailovski püvilill

1,00 €

Fritillaria michailovskyi, Mihhailovski püvilill. Liik leiti Türgist alles 1904. aastal ja on
seal looduses haruldane, kuid tänu mikropaljundusele on nüüd aianduses laialt
levinud. Mais 10-25 cm kõrgusel varrel rippuvat 1-4 laikellukjat ilma
maleruudustuseta tumepurpurset õit on väga laia (1/3 õielehe pikkusest) kontrastse
ja selgepiirilise kollase tipuga. Seest on õis kollane. Õieleht on kuni 3 cm pikkune.
Ida-Türgi Armeeniaga piirneva ala endeem kasvab kivistel mäenõlvadel.
Vegetatiivne paljunemine on väga aeglane. Päike. Aias kasvab ta normaalselt,
eelistades killustikulist savist mulda, mis suvise puhkuse ajal peaks olema kuiv.

kahkjas püvilill

2,00 €

Fritillaria pallidiﬂora, kahkjas püvilill. Kuni 60 cm kõrgusel varrel ripub mais ja juuni
algul 2-5 suurt 3-5 cm pikkust laikellukjat helekollast õit. Liik kasvab Kasahstanis ja
Loode-Hiinas lähisalpiniitude nõlvadel (mägistepis). Aias eelistab kerget varju ning
turbast või tavalist jahedat aiamulda, mis suvel läbi ei kuiva. Taimed on suhteliselt
vähenõudlikud.
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hariliku sinilille roosa vorm Altmäelt

4,00 €

Hepatica nobilis f. rosea from Altmäe ('Rosea', 'Rubra'; spont. Estonia, Tartumaa, vil.
Altmäe, collector Sulev Savisaar 1988), hariliku sinilille roosa vorm Altmäelt.
Kohalikust kodupaiga loodusest leitud roosa vorm. Õitseb aprilli lõpus ja mai algul.
Vari kuni poolvari. Parasniiske muld.

harilik sinilill 'Tamsa'

4,00 €

Hepatica nobilis f. alba 'Tamsa' (Sulev Savisaar 1990; spont. Estonia, Tartumaa, vil.
Tamsa, collector Sulev Savisaar 1990), harilik sinilill 'Tamsa'. Tartumaalt Nõo valla
Tamsa küla metsast korjatud valgeõieline taim. 10-20 cm. Aprill. Vari kuni poolvari.
Parasniiske muld.

transilvaania sinilill 'Rosea'

5,00 €

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

6,00 €

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

teelehine hosta

7,00 €

Hosta plantaginea, teelehine hosta. Hiinast pärinev taim on südaja alusega läikivate
suurte heleroheliste lehtedega. Septembris ja oktoobris kannab 60-75 cm kõrgustel
vartel suuri valgeid lõhnavaid trompetõisi, mille pikkus on üle 10 cm ja laius 5 cm
ning mis paiknevad umbes 15-kaupa õisikus. Teda peetakse hostade seas parimaks
lõikelilleks. Minu kasvatatav nõukogude ajal Venemaalt saadud vorm on väga hiline
tärkaja (alles mai lõpus). Päike, aga ka poolvari. Parasniiske muld.

iiris 'Sargengelis'

3,00 €

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

3,00 €

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

kaheldav džefersoonia

7,00 €

Jeﬀersonia dubia (Plagiorhegma dubium), kaheldav džefersoonia. Eemalt vaadates
peavad inimesed seda 15-30 cm kõrgust aprillis-mais õitsevat Kaug-Ida taime
sinililleks, kuid lähemal vaatlusel on erinevus suur. Ta kuulub hoopis kukerpuuliste
(Berberidaceae) sugukonda. Peaaegu ümmargused lehed on on noorelt punased.
Poolvari kuni vari. Parasniiske muld. Hapulembene.

varrekas tõrvikliilia

7,00 €

Kniphoﬁa caulescens, varrekas tõrvikliilia. Läbilõikes V-kujulised sinihallid lehed
pikkusega 45-70 cm ja alusel laiusega üle 2,5 cm moodustavad tihedaid
lehekodarikke, mille kohal puhkevad juulis kuni 60 cm kõrgustel tugevatel vartel 5-6
cm läbimõõduga 10-30 cm pikkused piklikud kuni ruljad väga tihedad õisikud, mis
tipu poole veidi ahenevad. Õied on pungas punased, avanedes aga
kreemikasvalged. Õied on üle 2 cm pikkused, torujas-lehterjad ning neist ulatuvad
pikalt välja tolmukad ja emakakaelad. Kasvab Lõuna-Aafrikas Kapimaa kirdeosas,
Lesothos ja Natalis kõrgel mägedes niisketes kohtades. Minu pakutavad taimed on
saadus Mati Rangilt. Kalle Kruusi kasvatatav kloon on veelgi laiema lehega ja
hilisema õitseajaga. Varrekas tõrvikliilia on osutunud avamaal üllatavalt
vastupidavaks: meie märjad sügised ja talved pole teda seni kahjustada suutnud,
seevastu muud tõrvikliilia sordid ja liigid on nad enamasti hävitanud. Päike.
Parasniiske muld.

sibullilled.ee

lk 79

Sulev Savisaare püsilillekataloog 2017

aed-lõosilm

1,00 €

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

sitsiilia mesilauk

1,00 €

Nectaroscordum siculum (syn. Allium siculum), sitsiilia mesilauk. 100 cm kõrguse
tugeva varva tipus ripub juunikuus hõredas koonilises õisikus kuni 7 cm pikkustel
kaarjatel raagudel umbes 30 nõrga roosaka varjundiga rohekasvalget (pigem
valkjasrohekat) laikellukjat 2 cm läbimõõduga tugevakoelist (nahkjat) õit. Liik
kasvab Lõuna-Prantsusmaalt kuni Türgini niisketes varjulistes metsades. Kuivatatud
kreemid vilikonnad on hinnatud lilleseades. Pakutavad taimed on kasvatatud
botaanikaaedadest saadud seemnetest ja on teistsuguse välimusega (rohelisema
õiega) kui kaubanduses pakutavad. Poolvari, kuid talub hästi päikest. Parasniiske
kuni niiske muld. Mul kasvab ta hästi ka lagedal kohal kuivapoolsel savikal mullal.

hall käpp

12,00 €

Orchis militaris, hall käpp. Nagu balti sõrmkäppa (Dactylorhiza baltica), nii pole ma
ka halli käppa kunagi oma aeda istutanud, kuid ometi on nad sinna iseenesest
tekkinud ja peenardel koguni veel mitmesse kohta. Siiski on teda tunduvalt vähem
kui balti sõrmkäppa. Lisaks on peenardele tekkinud ka veel mingi kolmas liik.
Varematel aastakümnetel kasvas küll koduümbruses mõningaid käpalisi, kuid pole
neid enam ammu märganud. Hall käpp on III kategooria kaitsealune taim. Nime on
ta saanud õite väliskülje veidi hallika värvuse järgi. Pigem on need siiski
hallikasroosad, siseküljelt aga lillad. Õitseb mai teises pooles ja juuni algul. Kõrgus
25 cm. Lehed on laiad, tömbitipulised ja puhasrohelised. Hall käpp eelistab kasvada
lubjarikastel ja niisketel niitudel ja puisniitudel.
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aedﬂoks 'Benedicta Amalie'

3,00 €

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

aedﬂoks 'Helmi Puur'

4,00 €

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

aedﬂoks 'Juliane Elisabet'

3,00 €

Phlox paniculata 'Juliane Elisabet' (Merike Mäemets' 2013), aedﬂoks 'Juliane
Elisabet'. 110 cm kõrguse puhmikuga ja 3,5 cm läbimõõduga roosade õitega
varajane sort. Seeme korjatud 2010, sort nimetatud 2013. Lehed on kevadel
tärgates muude Merikese sortidega võrreldes suhteliselt rohelised. Eesti suurima
ﬂokside asjatundja Marika Vartla andmetel seisavad selle sordi lõikeõied vaasis
erakordselt kaua värskena. Sort pälvis ka Venemaa tuntud ﬂoksispetsialisti Svetlana
Voronina tähelepanu ja ta peab seda väga perspektiivseks. Päike. Parasniiske muld.
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aedﬂoks 'Prince of Orange'

2,00 €

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

aedﬂoks 'Terts'

4,00 €

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

pärsia karukell

4,00 €

Pulsatilla albana, pärsia karukell. 20 cm kõrgune mais ja juuni algul kahvatukollaste,
algul poolpüstiste, hiljem rippuvate kellukakujuliste õitega taim. Looduslikult kasvab
see liik Iraani, Aserbaidžaani ja Dagestani mäestikes. Päike, kuiv kuni parasniiske
muld.
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dauuria karukell

4,00 €

Pulsatilla dahurica, dauuria karukell. 30-35 cm kõrgune taim. Lehed on õitseajaks
juba välja arenenud. Mai esimesel poolel helelillad õied, millest hiljem arenevad
suured, eriliselt tihedad ja kaunid hõbevalged vilikonnad. Kasvab Hiina põhjaosas,
Ida-Siberis, Kaug-Idas ja Koreas. Päike. Liivalisandiga kuiv muld.

täidisõieline käoking-tulikas

5,00 €

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

kaelustulikas

3,00 €

Ranunculus amplexicaulis, kaelustulikas. Kuni 30 cm kõrgune mai teisel poolel ja
juuni algul õitsev valgeõieline tulikaline. Lehed on vart ümbritsevad, sellest tuleneb
epiteet „kaelus-“. Suve teisel poolel selle püsiku maapealne osa kuivab. Annab
isekülvi. Kasvab looduslikult Pürenee aasadel 1000-2500 m kõrgusel. Päike,
parasniiske muld.
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Sullivanti päevakübar 'Goldsturm'

3,00 €

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

kevadmagun

3,00 €

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

kahelehine silla

0,40 €

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

4,00 €

Trillium erectum var. album (syn. T. e. 'Album'), püstise kolmiklille valge teisend.
Teisendile on iseloomulik mustjaspunase sigimikuga valge õis. 30 cm kõrgune
Põhja-Ameerika idaosa metsade taim õitseb mai lõpus-juuni algul. Kuni 5 cm pikkusi
kroonlehti on 3. Umbes 5 cm pikkused õieraod kaarduvad allapoole -- seetõttu
vaatavad ka laialt avatud õied poolalla-poolküljele. Varrel on 3 rohelist lehte, mis
kuivavad suve teisel poolel. Poolvari, viljakas, happeline kuni neutraalne jahe ja
niiske savikas huumusmuld.

rait-kolmiklille hübriidid

12,00 €

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

roheline kolmiklill

12,00 €

Trillium viride, roheline kolmiklill. Umbes 30 cm kõrgune taim kannab mai lõpusjuuni algul rohelisi õisi, mis on aluselt lillakad. Raotud kitsad ja mõlajad 3,5-7 cm
pikkused ja 0,5-1,5 cm laiused alusel pinnukest moodustavad kroonlehed on
rohelised või kollakasrohelised. See kitsa levilaga liik kasvab USA idaosas Missouri ja
Illinoisi osariigis Missouri jõe äärsete maakondade metsades lubjakivisel aluspõhjal.
Teda aetakse segi nii kollase kolmiklillega (T. luteum), T. viridescens‘iga kui ka
muude kollaseõieliste liikidega. Valgete lehetäpikeste, väga kitsaste rihmjate
kroonlehtede ja suhteliselt avatud õite järgi peaks ta siiski olema äratuntav. Siin
pakutavad taimed tõin Göteborgi Botaanikaaiast 1998. aastal Trillium viride nime
all. Poolvari. Parasniiske muld.
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roheline upsujuur

5,00 €

Veratrum viride, roheline upsujuur. Põhja-Ameerika ida- ja lääneosas (kuid mitte
keskosas) looduslikult kasvav kuni 2 m kõrgune püsik kaunite kausjate lehtedega ja
suurtesse harunevatesse õisikutesse koondunud arvukate kollakasroheliste õitega.
Mul on vedanud, et mulle on sattunud kausjate lehtedega variant, mis on liigile
tüüpilisest lamedast lehest palju põnevam. Taolisi kausslehelisi variante on leitud
näiteks Alaska loodusest. Kasvab looduses märjas mullas rohumaadel, päikeselistel
ojakallastel ja hõredates metsades. Niiskust armastab ka aias. See aiakujundustaim
püüab vaatajate tähelepanu imelise magnetina.

koostatavad põõsastoed pikkusega 100 cm.

1,00 €

koostatavad põõsastoed pikkusega 100 cm.

siberi kuutõverohi

5,00 €

Polygonatum sibiricum, siberi kuutõverohi. Minu aias on taime kõrgus 60 cm, aga
Taavi Tuuliku aias 170 cm! Lehed on kitsad ning asetsevad varrel männastena.
Juunis puhkevad väikesed torujad valged õied asuvad tavaliselt 2-4-kaupa, aga neid
võib kimbus ka rohkem olla. Liik kasvab Ida-Siberis, Mongoolias ja Hiina
põhjaosas. Poolvari. Parasniiske muld. Tagantjärgi "Flora of China"
määrajat http://www.eﬂoras.org/ﬂorataxon.aspx?ﬂora_id=2&taxon_id=126394 vaad
ates avastasin kahjuks, et väga tuntud ja usaldusväärsest inglise ﬁrmast Avon
Bulbs'ist pärinevad taimed (on seal kataloogis müügil praegugi:
https://www.avonbulbs.co.uk/spring-planted-bulbs-and-snowdrops/polygonatum/poly
gonatum-sibiricum) ei vasta liigikirjeldusele. Polygonatum sibiricum peab määraja
järgi olema mustade marjadega ja käändunud lehetippudega, aga Avon Bulbsi
taimed on punaste marjadega ja sirgete lehetippudega, sobides rohkem männaskuutõverohuks (Polygonatum verticillatum). Vabandan, et usaldasin ﬁrma
autoriteetsust ega kontrollinud sealsete taimede õigsust õigeaegselt, pakkudes neid
enne teile.
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