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Kanepi Aiand OÜ
suvelillede tellimisnimekiri

“kevad-suvi 2023”.

Tere. Saadame teile meie suure lillede nimekirja ja loodame, et leiate teile vajalikud
taimed just siit. Kasvatame oma taimed just tellija soovide järgi. Kui teil on kindel soov,
mida meie nimekirjas ei ole, siis küsige ikka pakkumist.

Kanepi  Aiand  on  aktiivselt  tegutsenud  lilleturul  aastast  1993.  Oma  toodangut
turustame  peamiselt  oma  kahes  aianduskeskuses  Kanepis  ja  Põlvas,  hooajalistes
müügipunktides, laatadel, aiandus- ja lillepoodides ning paljude Eesti omavalitsustega
sõlmitud haljastuslepingute kaudu.

Meie kasvatame istikuid 9-30 cm. ümarpottides ja 20-50 cm plastik- ja 35-50 cm
kookos ampelpottides.

Pildid  paljudest  pakutavatest  lillesortidest,  suurem  valik  püsililli  ja  puukooli
taimmaterjali leiate meie koduleheküljelt www.kanepiaiand.ee  .   

Meie tegemistest saad värske ülevaate facebookist, tule meile sõbraks.
Lõuna-  Eestis  pakume  istutus  teenust  ning  haljastushooldust.  Lilletornide  ja

lillekerade renditeenus on saadaval üle Eesti. Täpsemalt sellest pakkumise lõpu osas või
meie kodulehelt.

Hinnakirja  või  täpse  pakkumise  saadame  Teile  meiega  ühendust  võttes
info@kanepiaiand.ee või helistades 5298986. 

Sordid, mis on tähistatud ## sümboliga on meie baassortimendis. 

Kevadine istutus.

1. Luuderohi (  Hedera helix  ).   Aeglasema kasvuga, rippuv, lehtdekoratiivne taim. Talub nii varju, kui
päikesepaistet.  Valgemas kasvukohas on lehe värvid kontrastsemad.  Pistikpaljundus.  Istutatud 11 Ø
ümarpotti. Istutustihedus 6-7 tk /jm.

Sordid:‘Eva’ - tumeroheline heleda äärega. ##
     ’Goldchild’- rohelise ja kollasekirju leheline ##
     ’Pittsburg’ - rohelise, tähekest meenutava, lehestikuga. ## Hind:

2. Aed-pärdiklill (  Mimulus x hybridus  ).   Erksavärviline (kollane-punane) rõõmus lill.  Armastab
päikest. Kasvukohaks sobib viljaka ja niiske mullaga, mitte väga soe (jahedam) ning tuuline koht. Peab
vastu  külmadele  sarnaselt  võõrasemaga.  Tagasi  kärpimisel  võimalik  kasvatada  läbi  suve.  Seemnest
paljundus. Istutatud 10 Ø ümarpotti. Kevadel külmakindel. Istutustihedus peenra sortidel 20-30 tk/m2

Sordirühm  ’MAGIC’: varajane,  madal,  hästiharunev  suure  värvivalikuga  sr.  Istutatud  10  Ø  ümarpotti.
Võimalik tellida ka värve eraldi.
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'Magic Mix'-. Segu ##
'Magic Red'-. punane ## Hind:

3. Sarvkannike (  Viola cornuta  ).   Hästi  rikkalikult  õitsev,  väikeseõieline.  Üldiselt  vähenõudlik  ja
ilmastiku  tolerantne,  sarnaneb tingimustelt  Viola  wittrockianale.  Seemnest  paljundus.  Istutatud  9  Ø
ümarpotti. Meie pakume karastatud taimi, külma ja lumekindlad. Väga varajane. Istutustihedus 25-
35 tk/m2.

Sordirühm ’  ROCKY  ’:    natuke  kõrgem ja  lopsakama kasvuga,  kui  sorditühm Twix.  Väga  kompaktne  ja
ühtlane kasvukuju. Lisaks siinsetele sortidele oleme valmis kasvatama kõiki s.r. värve.

'White with Rose Wing' – valge roosa purjega; ##
'White with Purple Wing' – valge lilla purjega; ##
‘Yellow with Blotch’ - kollane silmaga.
'Yellow with Red Wing' – kollane punase purjega
‘Yellow with Purple Wing’ - kollane lilla purjega. ##
'Sunny Side Up' – valge kollase keelega; ##
'Yellow' – puhas kollane ##
‘Hello Yellow’ - kollane mustade triibudega.##
‘Pink Lavender’ - lavendliroosa (helelilla). ##
'Red with Blotch' – punane silmaga; ##
‘White’ – valge ##
`Blue For You` - helesinine kollase silmaga;##
‘Orange with Purple Wing’ - oranž lilla purjega.
`Delft Blue` - sinine valge näoga keskel;
`Deep Blue Impr.` - tumesinine kollase silmaga.
‘Deep Orange’ - oranž.##
`Light Marina`- helesinine valge silmag ja südamikus musta triibuga.##
`Tangerine`- oranž.

Sordirühm 'DELTINI':     Kõrgus: 15-20 cm. Kompaktne ja erksate värvidega sordirühm. Ühtlane ja rikkalikult 
õitsev. Talub öökülma kuni -5 kraadi. Kesksuvel kärpida tugevalt, väetada ja siis hakkab sügisel uuesti 
õitsema ja õitseb suurte külmadeni. Isekülvi teel paljunenud taimekesed õitsevad samal kasvukohal aastaid.

‘Blue’ – sinine. ##
‘Rose Pink’ - kolmevärviline- valged alumised kroonlehed, kollase keskosa ja roosade tiibadega.##
‘Violet’ – lilla.##

                                                                                                                                     Hind:

Sordirühm  ’I  CE  BABIES  ’   –  Tugevakasvuline,  moodustab  tiheda  taimestiku,  veidi  suuremate  õitega
sordirühm. Väga varajane õitseja. Külma taluv. Sobib pinnakatjaks, suurematesse pottidesse või amplitesse.
Sobib ideaalselt lilletornidesse. Soovitame kannikese amplite tegemiseks.

‘Blue’ - sinakaslilla.
‘Cream Yellow Lip’ - kollane kreemja purjega. 
’Golden Yellow’ - puhas kollane. 
’Rose Face’ - Roosa heledama südamikuga. 
‘Pink’ – roosa.
’White’ - Puhas valge. 
’White Purple Wing’ - helelilla, tumelilla purjega. Hind:

Varajasele tellijale värvivalik veel palju suurem - isegi suurem kui võõrasemadel. Küsi sobivat värvi.

-
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4. Aedkannike  e.  võõrasema (  Viola  Wittrockiana  ,  Pansy).   Eesti  tingimustes  üks  parimaid
esimese istutuse taimi. Kasvupinnase suhtes vähenõudlik ja õitseb nii päiksepaistelises (eriti rikkalikult),
kui  ka  poolvarjulises  kohas.  Istutustihedus  25-35  taime/m2.  Seemnest  paljundus.  Istutatud  9  Ø
ümarpotti. Meie pakume karastatud taimi, külma ja lumekindelad. Kuna erinevates sordirühmades
on väga häid värve, siis oma sortimenti oleme valinud meie arvates parimatest s.r.-dest erinevate
värvide parimad sordid.

Sordirühm ’DELTA’: suureõieline s.r., õied erksad, lehed lühivarrelised ja laiad, taimed tihedad ja madalad. 
Üks kompaktsemaid ja ilusamaid sordirühmi, annab väga hea tulemuse.

‘Beaconsfield’ - lilla helelilla purjega.
‘Blue with Blotch’ - sinine tumeda silmaga.##
‘Pure Light Blue’ - helesinine.##
‘Pure White’ - valge.##
‘Rose Suprise’ - roosade toonide mix, seest tumeda silmaga.##

 ’Pure Orange’- oranz.##
‘Yellow with Purple’ - kollane lilla purjega, seest tumeda silmaga.##
'Deep Blue'- tumesinine musta silmaga.
’White with Blotch Improved’- valge silmaga. Parandatud sordiomadustega ##
’Pure Golden Yellow’- puhas kollane, väga madal ja õierikas. 
’Pure Rose’ - tumeroosa.
'Primerose with Blotch'- helekollane tumeda silmaga. 
’Gold with Blotch’- tumekollane silmaga, väga suure õiega. 
‘Red with Blotch’ - punane tumeda silmaga.##
’Rose with Blotch’- tumeroosa tumeda silmaga.##
`Fire Surprise`- tuleleekide seguvärvid musta südamikuga.
`Marina`- helesinine õis tumesinise südamikuga.##
`Violet and White`- valge tiib tumeda südamikuga ja lillkassinise purjega.##

Sordirühm ’INSPIRE’/INSPIRE PLUS: suureõieline sordirühm. Annab ühtlase ja kompaktse taimestiku, ära 
proovitud kindel ning hea s.r.
       ’Scarlet’ - punane
       ’Carmine Blotch’ tumepunane silmaga
       ’Lavender Pink’ - helelillakas
       ’Lilac Shades’ – hele lilla varjundiga

’ Peach Shades’- värv varjeerub virsikutoonist helelillani
       ‘Purple & Orange’ – lilla ja oranžiga silmaga##
       ‘Metallic Blue Blotch’ – helehelesinine tumesinise silmaga. ##        
       ’White’- valge. 
       ’Beaconsfield’ – sinine helesinise purjega##
       ’Lemon’ – helekollane
       ’Lemon Blotch’ helekollane silmaga ##
       ’Light Blue’ – helesinine
       ’Marina’ – helesinine silmaga##
       ’Deep Orange’ – oranž
       ’Orange Blotch’ – oranž silmaga
       ’Pink Shades’ – roosa silmaga##
       ’Red Blotch’- punane silmaga. ##
       ’Violet’ – lilla
       ’Violet Face'- lilla purjega, valge musta silmaga. ##  
       ’White Blotch’ -valge silmaga

-
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       ’Yellow’ -kollane
       ‘Yellow Blotch’ kollane silmaga##
       ‘Yellow Purple wing’ – kollane silmaga lilla purjega ##
       ’Blue Blotch’- sinine tumesinise silmaga.## 
       ’Blue Velvet’- sinine tumesinise silmaga, huvitav kombinatsioon.     

Sordirühm’CARNEVAL’: kompaktne, hästi hargnev ja lühikeste õievartega, suureõieline, kiirelt arenev s.r. 
Väga hea ühtlus ja kvaliteet.

’Azure’ - heledam sinine, külm toon. ## 
’Marina’- helesinine, valge ja musta silmaga. 
’Early Soft Pink’- lavendlikarva roosa, ilus tihe taim, varajane.##
'White Burgundy Wing'- valge violetse purjega. 
’Sunny Side Up’ - kreemikaskollane, kollase südamikuga. 
`Early Lemon with Blotch`- sidrunkollane musta silmaga.##

       ’Gold with Blotch’ – kuldkollane silmaga ##
       ’Yellow with Blotch’ – kollane silmaga ##
       ’Yellow Splash’ – kollane ja helekollane ##

 Sordirühm ‘FUTURE’:  
             ‘Mid Blue’ – sinine ##
             ‘ Scarlet’ – punane ##
             ‘White Rose Blotch Shades’ – valkjas roosa tumeroosa silmaga ##
              ‘Bacon Rose’ – seest tumeroosa äärest valge ##
              ’Blueberry Thrill’ -  seest kollane äärest sinine ##
              ‘White’- valge ##

Sordirühm ‘PREMIERE’ :
              ‘White Rose Blotch’ – valge roosa silmaga ##
              ‘Primrose Shades’ – kollane ##
              ‘Red w Blotch’- tumepunane silmaga ##
              ‘Clear Rose’ – tumeroosa ##
              ‘White w Blotch’ – valge tumeda silmaga ##

                                                                                                       Hind:

Suvilillede istutus
1. Mehhiko päsmaslill (  Ageratum houstonianum  ).   Soovib päikesepaistelist kasvukohta, ei talu 

liigniiskust. Sobib rühma või ka ääretaimeks. Saab hästi moodustada mustreid või jooni. Õitseb 
sügiseste külmadeni. Soovitatav istutustihedus 20-35 taime/m2. Istutatud 9 või 12 Ø ümarpotti.

Sordirühm ’A  RIELLA  ’:   Pistikust paljundatud. Kõrgus 20-25 cm. Lühike kasvuaeg. Õitseb rikkalikult kogu 
suve. 

’Blue’ – sinine. 
’Violet’ – lilla
’White’ – valge
’Patio Bicolor’ – madalakasvuline helesinine/valge.

Hind:
Sordirühm ’A  LOHA  ’:   Madalakasvuline, kompaktne, varajane. Hea massistutustesse. Seemnest paljundus.

-
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'Blue'- väga madal, 10-15 cm, sinise õisikuga hästi hargnev sort. ##
'White'- madal, 12-18cm, valge õisiku ja tumedama lehestikuga hästi hargnev sort. ##

Hind:

2. Kõlupea  (  Althernanthera  )  .  Lehtdekoratiivne,  põõsasjas  taim.  Sobib  hästi  lillekastidesse  ja  ka
peenardesse. Talub esimesi sügisesi külmasid. Kõrgus 20-90 cm. Talub ideaalselt pügamist. Istutatud
11 Ø ümarpotti. Istutustihedus 16-25 tk/m2.

Sordid:’Purple Knight’- tume lillakaspunane, lopsakas, kõrgus 40-70 cm. Seemnest paljundus. ##
’Purple Prince’- tumepunane lehestik, tihedam ja veidi püstisem kui Purple Knight. , kõrgus 25-40 cm. 
Seemnest paljundus. ## Hind:

3. Rebasheinad (  Amarantus  ).   1. aastane kiirekasvuline suvilill. Õitseb juuni lõpust oktoobrini. Vajab
toitaineterikast ja vett hästi läbilaskvat mulda. Kasvukohaks sobib päikeseline ala. Sobib kasutamiseks
peenardes  ja  pottides.  Kevadel  väga  külmaõrnad,  välja  istutada  peale  öökülmade  ohu  möödumist.
Väljastame veel mitte õitsevate taimedena. Saadaval ainult ettetellimisel.

Longus rebashein (Amaranthus caudathus). Kõrged püstised varred, olenevalt sordist 0,50-1,2 m. 
Lehed suured rohelised või tumepunase varjundiga. Õisikud longus ja kuni maani rippuvad. Erinevatel 
sortidel kas tumepunased, lillakad või rohekad. Vahekaugus reas ~40 cm. Seemnest paljundus. Istutatud 12 
Ø ümarpotti.

’Pony Tails'- pikad rippuvad tumepunased õisikud, kõrgus 75 cm.
'Green Thumb'- pikkade roheliste rippuvate õisikutega, kõrgus 50 cm. Hind:

Pööris  rebashein  (Amaranthus  caudathus). Kõrged  püstised  varred,  olenevalt  sordist  0,4-1,2  m.
Lehed suured rohelised või tumepunase varjundiga ja mustriga. Õisikud sirged, püstised. Erinevatel sortidel
kas tumepunased, lillakad, oranzid või rohekad. Taimede vahekaugus reas ~ 40 cm. Seemnest paljundus.
Istutatud 12 Ø ümarpotti.

'Elephant Head'- suured paksud püstised veinipunased õisikud, kõrgus 80-90 cm.
'Pigmy Torch'- tihedad püstised tumepunased õisikud, kõrgus 50 cm. Hind:

4. Suur lõvilõug (Antirrhinum majus).    Väga suure  ja  kireva  värvivalikuga  liik.  Kasvukohaks
sobib poolvarjuline või päikesepaisteline ala. Lopsakaks kasvuks vajab viljakat mulda. Haljastusse sobib
väga  hästi  gruppidena  nii  peenardesse  kui  ka  suurematesse  pottidesse. Istutustihedus  25-30  tk/m2.
Istutatud 9-12 Ø ümarpotti. Kõiki sorte võimalik tellida ka värvidena eraldi.

`SNAPSHOT`: Madalakasvuline sort,15-20 cm. Põõsas on püstine, harunenud, õied on kogutud kobaratesse,
millede suurus moodustab umbes poole taime kogupikkusest. Õitsemine algab juunist ja kestab oktoobrini.

‘Mix’ - kõikide värvide segu.##
‘Burgundy Bicolour’ – lilla-valgekirju 
‘Pink’ – roosa 
‘Red’ – punane ##
‘Red Bicolour’ - punase-kollasekirju
‘White’ – valge
‘Yellow’ – kollane ## Hind:

'SONNET': kõrgema kasvuga (50 cm.), võimsate õisikutega õisikutega ja suure värvivalikuga s.r., Võimalik 
tellida erinevaid värve. Seemnest paljundus. Istutustihedus 20-25 tk/m2. Saadaval ainult ettetellimisel.

`Mix` - kõikide värvide segu. 
’Scarlet Orange’ - tumepunane.

-
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’Yellow’ - kollane.
'Pink'- roosa.

‘  S  NAPTASTIC’  :   tugevad  hargnevad  õievarred.  Kõrgus  30-40  cm.  Põõsasjas  taime  kuju,  väga  hea
hargnemisega. Võimalik tellida värve eraldi.
‘Red’  - punane õis.
‘Yellow’ - kollane.
‘Scarlet Orange’ - punakas-oranž.
‘Pink’ - roosa.
‘Magenta’ - neoon tumeroosa.
‘Mix’ - segu erinevatest värvidest. Hind:

5. Põõsas-  hõbekakar  (  Argyranthemum  frutescens  ).  Kasvab  hästi  korralikult  väetatud,
päikeselises kohas ja talub ka veidi kuivemat mulda. Õitsemisele mõjub väga hästi vanade õite välja
lõikamine. Pistikpaljundus. Istutatud 12 Ø ümarpotti. Istutustihedus 12-20 tk/m2.

Sordirühm ’M  ADEIRA  ’:   Rikkalikult õitsev varajane s.r., hõbedase lehestikuga, kuumataluv, kompaktne. 
‘Deep Pink’ - roosa kollase südamikuga, mille keskel punane täpp. 

       ‘Pink Halo’ – roosa kollase südamikuga, mille keskel punane täpp.##
Sordirühm ’MOLIMBA’: Rikkalikult õitsev s.r., hõbedase lehestikuga, kuumataluv, tugevasti harunev. 
Taime kõrgus 20-40 cm. 

’Molimba M White’ – valge pooltäidisõieline, väga madal, kompaktse kasvuga ja tihe sort. ##

Sort ’Everest’ - rohkete lihtõitega, ühtlaselt ümara kasvukujuga. Kõrgus 50 cm. Päikeseline kasvukoht. ##

Sordirühm ’ARAMIS’: Hästi harunev, pikalt õitsev ja hea s.r. Selgetes säravates toonides õied. Sordid veidi 
erineva kasvutugevusega

’Yellow’ - kuldkollane. 
’Wine Red’ - veinipunane. Hind:

6. Randtärnik  (  Asteriscus  maritimus  ).   Madal  roomav  ja  laiuv  taim.  Talle  sobivad  soojad
päikesepaistelised,  kergema  mullaga  kasvukohad.  Õied  kuldkollased,  lehestik  hallika  tooniga.
Kasvupinnaseks sobib rammus ja vett läbilaskev muld. Pisikust paljundus, istutatud 11 Ø ümarpotti.
Istutustihedus 16-25tk/m2.
Sort 'Aurelia Yellow' – kollane õis, hästi harunenud kasvukujuga, varajane, kompaktne. 

              ’Aurelia Gold’ – hästi harunenud, poolrippuva kasvukijuga, varajane, kollane õis. ##
Hind:

7. Boliivia  begoonia  (  Begonia  boliviensis  ).    Väga  rikkalikult  õitsev  poti  ja  amplitaim.  Õied
rippuvad, kellukjad. Kasvuks sobib nii päikeseline kui poolvarjuline koht. Vajab head kasvupinnast ja
head niiskusreziimi. Noorema taimena vajab rohkem sooja ja on tundlik liigniiskuse suhtes. Närbunud
õied kukuvad ise maha, neid pole vaja puhastada. Seemnest paljundus, istutatud 12 Ø ümarpottides.
Istutustihedus 16-25 tk/m2.

 Sordirühm ‘BOSSA NOVA’ : väga ühtlase kasvuga sordirühm. Suured õied ja kroonlehed on 
erksavärvilised. Õitsemine on eri värvidel samaaegne ja varajane. Kasvukuju on hargnenud ja kompaktne, 
ümar ja poolrippuv. Armastab nii täispäikest kui poolvarju. Sobib ideaalselt amplitesse ja potti. Katkematu 
õitsemine kuni esimeste külmdeni. Õied on ilmastikukindlad. 

    ’Bossa Nova Yellow’- kollane ##
           ’Bossa Nova Orange’ – oranž ##
           ’Bossa Nova Pink Glow’ – roosa ##

-
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           ’Bossa Nova Rose’ – tumeroosa ##
           ’Bossa Nova Red’ – punane ##
           ’Bossa Nova White’ – valge ##
           ’Bossa Nova Night Fever Papaya’- tume, hallikasroheline lehestik ja leekivoranžid õied. ##
           ’Bossa Nova Night Fever Rosso’ - tume, hallikasroheline lehestik ja punased õied. ##

                                                                                                                    Hind:

8. Begonia  x  benariensis  .   Eriti  suurte  õitega  fantastiliselt  ilus  sordiseeria,  võrreldav  Dragon  Wing
seeriaga, taim ja õisikud püstisemad.  Super hea taim konteinerisse ja peenrale nii gruppidena kui
lausistutusse. Õied on efektsed nii päikeses kui varjus. Kasvupinnaseks sobib korralkult väetatud ja vett
läbilaskev  muld.  Närbunud  õied  kukuvad  ise  maha,  neid  pole  vaja  puhastada.  Väga  vastupidav.
Seemnest paljundus, istutatud 15-17 Ø ümarpotti. Istutustihedus 12-16 tk/m2. Võimalik tellida ka XXL
potte.

Sordirühm ’BIG’:-Varajane õitseja, efektne nii päikeses, kui varjus. Kõrgus 50-60 cm.
’Pink Bronze Leaf’ - tumedad lehed, heleroosa õis. 
’Pink Green Leaf’ - rohelised lehed, heleroosa õis. 
’Red Bronze Leaf'- tumedada lehed, punane õis. 
’Red Green Leaf’ – rohelised lehed, punane õis.
’Rose Bronze Leaf’ – tumedad lehed, roosa õis.
’Rose Green Leaf’ - rohelised lehed, roosad õied.
’White Green Leaf’ - rohelised lehed, valge õis. ## 

Hind:
Sordirühm ’BIG DELUXXE’:-Võimas, hea kasvukujuga soolotaim. Eriti suured, säravates värvitoonides 
õied. Lehtede värvus säilib ka väga päikeselistes kasvukohtades. Kõrgus umbes 60-80 cm.

'Rose w. Bronze Leaf’ – tumedad lehed, roosa õis. ##
'Red w. Bronze Leaf'- tumedad lehed, punane õis.##
’Red w. Green Leaf’ – rohelised lehed, punane õis.##
’Rose w. Green Leaf’- rohelised lehed, roosa õis.## Hind:

Sordirühm ’Tophat’ : ekstra suurete õitega kompaktne ja hästi harunev roheliste lehtedega sordirühm. Õitseb
kuni külmadeni. Veidi madalam ja kompaktsem kui Big sordirühm, kõrgus 30-40cm. 
       ’Scarlet’- punane ##
       ’Rose Bicolour’- valge roosa servaga ##
       ’Pink’ – roosa 
                                                                                                                                                                  Hind:
9. Hübriidbegoonia Dragon Wing (  Begonia hybrida  ).   Sort on saadud alatiõitsva ja roolaadse

begoonia ristamisel. Esimeselt  pärineb uskumatu vähenõudlikkus. Dragon Wing kasvab rõõmsalt nii
varjus kui päikese käes, kus lehed muutuvad punakaks. Sort on tugevate varte, piklike teravatipuliste
läikivate  lehtede  ning  kaunite  õiekobaratega.  Kaarjalt  rippuvate  varte  tippe  kroonivad  punased  või
roosad õisikud. Kiirekasvuline põõsas võib kasvada 50-60 cm kõrguseks ja 50 cm laiuseks. Sobib  ka
amplisse. Anumas kasvatades soovitame valida võimalikult suur pott, siis näitavad taimed, mida nad
suudavad. Kasvupinnaseks sobib rammus ja vett läbilaskev muld. Närbunud õied kukuvad ise maha,
neid pole vaja puhastada. Seemnest paljundus, istutatud 15-17 Ø ümarpotti. Istutustihedus 12-16 tk/m2

’Red’ – rohelised lehed, tulipunased õied. 
'Pink'- rohelised lehed suured roosad õied. 

       ’White’ – rohelised lehed suured valged õied. ##
                                                                                          Hind:

-
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10. Alatiõitsev  begoonia  (  Begonia  x  semperflorens  ).     Üks  kindlamaid  suvelilli,  talub  hästi nii
vihma  kui  põuda.  Kasvab  hästi  päikeselises  ja  poolvarjulises  kohas,  eelistab  head  kasvumulda  ja
niiskusreziimi. Õitseb pikalt, kuni sügiseste öökülmadeni. Sobib rühmadena ja lillekastidesse. Kõrgus
~20 cm. Soovitatav istutustihedus 30-35 taime/m2. Seemnest paljundus. Istutatud 9 cm. Ø ümarpotti.

Sordirühm ’AMBASSADOR’: rohelise lehega, kompaktne ja rikkalikult õitsev, meie arvates parim hetkel
turul saadav rohelise leheline s.r. Kõrgus 15-20 cm.

’Rose Blush’ – kontrastne roosa valge varjundiga. 
’White Impr.’ – valge. ##
`Rose` - intensiivne roosa. ##

       ’Bicolour- roosakirju ##
       ’Scarlet’ – punane ##

’Mix’ – erinevate värvide segu. 

Sordirühm ’ASCOT’: tumeda läikiva lehega, õierikas, päikese tolerantne ja hästi kontrastne s.r., kõrgus 15-
20 cm. Varajane, kompaktne ja hästi haruneva kasvukujuga. Meie arvates parim tumedaleheline hetkel 
turul saadaolevatest sordirühmadest.
      ’Bronze Scarlet’- tumepunane. ##

'Bronze White'- puhas valge.##
‘Bronze Pink’- heledam särav roosa.##
’Bronze Rose Bicolor’ - tume leht roosa õunapuuõis.##
’Pink’ - roheline leht heleroosa õis. 
‘Rose Bicolor’ - roheline leht õunapuu õis. ##
’Scarlet’- roheline leht, punane õis.
’White’ - roheline leht, valge õis. 

Sordirühm ’SENATOR’: tumeda lehega. Kompaktse ja ühtlase kasvuga. Kõrgus kuni 20 cm.
’Mix’ – erinevate värvide segu.
’Deep Rose’ - tumeroosa. ##
’Rose’ – roosa ##
’Rose Bicolor’ - õunapuuõie roosa. ##
’White’ - valge. ##
’Scarlet’ - punane. ##

Hind:
Sordirühm ’DOUBLET’: tumedaleheline, väga õierikas, päikese tolerantne täidisõieline s.r., kõrgus 20 cm. 
Varajane, kompaktne ja hästi haruneva kasvukujuga. Pistikpaljundus. Istutatud 11 Ø ümarpotti.
 ’Pink’- heledam roosa. 

'Red'- roosakaspunane.
`White`- valge.

Hind:
11. Mugulbegoonia (  Begonia x tuberhybrida  ).   Kasvuks sobib kõige paremini poolvarjuline koht.

Vajab head kasvupinnast ja head niiskusreziimi. Soovitatav istutustihedus 16-25 taime/m2. Seemnest
paljundus. Istutatud 11 Ø ümarpotti.

Sordirühm ’LIMITLESS’ – suureõieline s.r., 10% suuremad õied kui teistel sordirühmadel, tumerohelised 
lehed ja laiem värvivalik, varajane. Taimed hästi kompaktsed, kõrgus 20-25 cm.
         ’Compact Salmon Shades’ – varjeeruv lõheroosa ##
         ’Compact Velvet Red’ -punane ##
         ’Cream Shades’ -kreemikas ##
         ’Dark Red’ – tumepunane ##

-
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         ’Dark Rose’ – tumeroosa ##
         ’Formula Mix’ – erinevad värvid ##
         ’Orange’ – oranž ##
         ’Salmon Rose’ – lõheroosa ##
         ’Sunrise’ – õied kreemikas kollasest roosani ##
         ’Yellow’ – kollane ##

Hind:
12. R  ipp-begoonia     (  Begonia  x  tuberhybrida  )  ,  väga  hargnevad  ja  pikalt  rippuvad  võrsed,  õied

suured ning elegantsed, värvid erksad. Rippbegoonia on mõeldud rõdukasti, ampelpotti ja lillepotti, kus
õisikutel on võimalik pikalt alla rippuda. Istutatud 12 Ø ümarpotti. Istutustihedus 16-25 tk/m2. 

Sordirühm ’ILLUMINATION’: Pikalt ja lopsakalt rippuv s.r. Seemnest paljundus. Annab vapustava 
tulemuse. Värvid punane, roosa, erepunane, valge, kollane, oranz.

’Orange’ - punakasoranž. ##
’Golden Picotee’- kollase oranži kirju.##
‘Apricot Shades’ - heledam oranž tumedamate varjunditega.
’Scarlet’ – punane. ##
’Mix’ - värvide segu. ## Hind:

Sordirühm I  CONIA  :   Kompaktne ja tihedalt poolrippuv sordirühm. Pistikpaljundus. Ilusad paksud täidisõied.
Sobib väga hästi nii päikeselisse kui varjulisemasse kasvukohta. Istutatud 13 Ø ümarpotti. 

’Citrix’ - kollased täidisõied, millel on oranzikas varjund. ##
’Deep Orange’ - oranzid täidisõied. 
’Miss Montreal’- kreemikas hele roosakas-kollane. ##
’Miss Malibu’- oranzikas roosa. ##
`Miss Miami`- punased täidisõied. ##
`Aroma Peach`- virsikukollane. 

Sordirühm ’BELINA’: Kompaksemalt kuid tihedalt rippuv s.r. Pistikpaljundus. Ilusad täidisõied. 
’Apricot’- valkjas roosa. ##
’Orange’- oranž.  ##
’Pink’ - roosa. 
’Rose’ – tumeroosa ##
’Vanilla’ - valge

Sordirühm ’FRAGRANT FALLS’: Kompaktsemalt kuid tihedalt rippuv s.r. Pistikpaljundus. Ilusad suured 
täidisõied. Õied tugevalt lõhnavad.

’Lemon’- sidrunkollane ##
’Peach’- virsikukarva ##

Hind:
13. Roosbegoonia (  Begonia elatior  ).   Püstise  kasvuga ja  väga õierikas  begoonia  liik.  Õied asuvad

kenasti lehestiku peal ja on kenades kontrastsetes toonides. Pistikpaljundus. Istutatud 12 Ø ümarpotti.
Istutustihedus 16-25 tk/m2.

Sordirühm ’BARKOS’: Ilusad. kompaktsed, rikkalikult õitsevad ILONA sordirühmast suuremad ja veidi 
kõrgemad taimed sobivad suurepäraselt kasvuks välistingimustes. Palju erinevaid punaste, roosade, 
tumeroosade varjundeid.

’Barcos’- erkpunane. ##
’Baladin’- tumepunane.##
’Berseba Red’- varajane ilus punane. ##
’Borias’- roosa suure valge äärega.##
’Binos Pink’- kergelt lokkis lõheroosa õis.##

-
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Sordirühm ’  ILONA  ’:  Taimed on keskmist kasvu, kompaktsed, tumeroheliste lehtede ja paljude topeltõitega.
Sobivad kasvuks välistingimustes. Palju erinevaid varieeruvaid toone, nii puhtad roosad, valged ja kollased 
kui ka mitmevärvilised õied.

’Blitz’ – kollane. ## 
’Peggy'- roosakirju. ##
’Clara'- valge.##
’Netja Dark’- beebiroosa  ##

       ’Camilla’- valge roosa servaga ##
Sordirühm ’R’ILONA’:  Ilona sordirühma alamrühm, mis on veid madalam ja veel kompaktsem.
        ’Riley`- valge ##
        ’Reina XL’ – suured tume oranžid õied ##
        ’Reina Amber’ – oranž ##
        ’Rana’ – oranžikirju ##
        ’Revita’ – kollane kerge punase varjundiga ##
        ’Rolinde’ – punasekirju ##
Sordirühm ’BK   COLLECTION  ’:   Väga rikkalikult õitsev sordirühm. Ümar kasvukuju. Pikk õitsemisperiood.
Sobib väga hästi konteineritesse, amplisse ja rõdukasti. Talub nii varju kui päikest.

’Bonny’- erepunane.##
’Haily Peach’-oranžikasroosa.##
’Haily Pink’- roosa.##
’Orange Stone’- erkoranž.##

       ’Yellow Stone’ – kollane Hind:
Sordirühm ’SOLENIA’: Väga rikkalikult õitsev ja poolrippuv või kergelt laiuv sordirühm. Sobib väga hästi 
konteineritesse, amplisse ja rõdukasti. Talub nii varju kui päikest.

’Red’- erepunane.##
’Chocolate Orange’- oranzikaspunane.##
’Light Pink’- roosa.##
’Dark Pink’- tumedam roosa. ##
’Apricot’- oranzikad õied.## Hind:

14. Ruse (  Bidens  ).   Ilus, põhiliselt kollaste õite ja peenikeste lehtedega (meenutab veidi kummelit) laiuv
või rippuv taim. Segudes väga ilus ja rõõmus, üksinda jääb veidi lahjaks. Kasvutingimustelt ja ilmastiku
ning  haiguste  suhtes  vägagi  vastupidav,  viljakamas  mullas  on  lopsakam,  kuid  kasvab  ka  lahjemal
pinnasel. Pistikpaljundus. Istutatud 11 Ø ümarpotti. Istutustihedus 20-25 tk/m2.

Sordid: 
’Bidy Bop Blaze’ - Suured oranžid kollase südamikuga õied. Lehed lõhistunud. Lihtõieline.
’Efraim’s Gold’ - PÜSTISE kasvuga ruse. Munarebu kollased õied. Sobib hästi suurtes pottides         

kasvatamiseks. Usaldusväärne õitseja peenardes ja lillekastides. ##
`Goldita` - täidlased kollased õied, sobib nii amplisse kui konteineristutusse. Isepuhastuv. Kõrgus ja 

laius 35 cm. Tugevama kasvuga.
’Bellamy White’– väga tugeva kasvuga, varajane, suured valged õied. Pikalt õitsev ja ennast tõestanud 

sort suurtesse pottidesse või peenrasse. Veidi robustne. ##
’Interceptor’ - kompaktse kasvukujuga, väga suurte kollaste õitega. Väga hea harunevus. Kompaktne kasv, 
suurepärane tugev taim. ##
’Taka Tuka M White & Yellow’- valgete kroonlehe tippudega helekollane õis, kasv keskmisest veidi 
tugevam. 2016 a. võrdluskatse Kanepi Aiandi klientide lemmik.
’Taka Tuka Yellow Red Centre’- punane õis kollase silmaga.##

’White Collar’ - suurte, valgete õitega ruse. Kõrgus 20-25 cm. Valged lõhnavad õied kollase 
südamikuga. Sobib amplisse, konteinerpotti ja aknakastidesse. ##

-
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       ’Bee Happy Red’ – tumedad oranžikas punased lihtõied seest kollased. Keskmiselt kompaktne 
kasvukuju. ## 
       ’Sixbi Pop’ – puhas tumedam kollane pooltäidis õis, kompaktne kasvukuju. ##
       Hind:
15. Lehtpeet  e.  Mangol  (  Beta  vulgaris  ).   Väga  erksavärviliste,  toiduks  kasutatavate,  lehevartega

püstine taim. Viimasel ajal Lääne-Euroopa haljastustes vägagi populaarne. Viljakama mullaga pinnasel
kasvab taim kiiremini ja lopsakamalt, kuid muidu ei ole väga nõudlik. Ei talu liigniiskust. Kõrgus 40-
50(70) cm. Seemnest paljundus. Istutatud 11 Ø ümarpotti. Istutustihedus -20 tk/m2. Saadaval ka mix.

Sordid: 
’Rubin’– punakad tumerohelised lehed ja erkpunased varred.##
’Bright Yellow’ – rohelised lehed, kollased varred.## Hind:

16. Lõhislehine tukalill (  Brachyscome x multifida  )   R  ikkalikult õitsev üheaastane suvelill. Tukalill
armastab  sooja  ja  päikest  ning  ei  talu  liigniiskust.  Täieliku  dekoratiivsuse  saavutab  kerges,  aga
toitaineterikkas mullas. Sobib asendama päsmaslille ja väga hästi peenra ääristusse või konteinerisse.
Pistikpaljundus. Istutatud 10-11 Ø ümarpotti. Istutustihedus 20-25 tk/m2.

Sordid: 
’Brasco Violet’ – suured violetsed õied, kompaktne, kuid jõulisema kasvuga, hästi harunev. ##
'Mangenta Delight' – armsad tumeroosad õied, püstisem kasv. 
'Surdaisy White'- valged õied, keskmise kasvuga. ##
’Fresco Candy’ – roosad õied ##

Hind:
17. Lehtkapsas (  Brassica oleracea  ).   Väga huvitavate lehevormidega köögivili ja haljastustaim. Püsib

peenras dekoratiivne kuni jõuludeni. Ei ole kapriisne, vajab ainult head viljakat mulda, siis on lopsakam.
Seemnest paljundus. Istutatud 11-15 Ø ümarpotti või kassetitaim. Istutustihedus 4-12 tk/m2. Soovitatav
istutada noorema taimena.

Sordid: 'Redbor'- väga säbruliste punakas lillade lehtedega taim, kõrgema kasvuga, pilgupüüdja.##
      'Frosty'- väga säbruliste roheliste lehtedega taim, kõrgus 50 cm Hind:

18. Aed-puispetuunia e. väikeseõieline ripp-petuunia (  Calibrachoa x hybrida  ).  Sobib potti,
rõdukasti,  amplisse.  Kasvukohaks  sobib  soojem,  viljaka  mullaga  koht.  Enne  taimede  korralikku
juurdumist  võib  olla  tundlik  juurehaigustele.  Regulaarne  väetamine  ja  kastmine  on  väga  olulised.
Istikuid võimalik saada ka ilma amplita. Pistikpaljundus. Istutatud 11 Ø ümarpotti. Väga ilus jääb ka
segus suureõieliste surfiiniatega. Istutustihedus 16-25 tk/m2.

Sordirühm ’ALOHA’: Paljude väikeste õitega väga hästi harunev poolkeraja kasvukujuga. Ilusad rõõmsad ja
erksad värvid.
’ALOHA   NANI  ’   – lihtõieline, hästi kompaktne, suured õied, väiksem taim.

‘Dark Red’ – tumepunane. ##
‘Blue’ - sinine.
‘Golden Girl’ – kollane. ##
`Red Fire`-punane.

Sordirühm ’ALOHA DOUBLE’:täidiõieline sordirühm. Paljude väikeste õitega väga hästi harunev 
poolkeraja kasvukujuga. Ilusad rõõmsad ja erksad värvid.

`Apricote`-kreemikaskollane ##
`Cherry Red`- kirsipunane ##
`Citric`- sidrunkollane ##
`Purple`- lilla ##
`Soft Eye Pink`- heleroosa silmaga ##
`Orange`-oranž

-
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       ’White’ – valge
       ’Lavender’ – helelilla
       ’Dark Pink’ – tumeroosa
Sordirühm ’CALITA   DOUBLE  ’:  Efektsed väikesed topeltõied näevad välja nagu roosiõied. Kuigi ta on
topeltõieline, on ta hea välimusega ka vihmasel suvel. Võrreldes ‘Calita’ seeriaga on sama varajasuse ja
kasvukujuga. Sobib amplitesse, nii üksi kui ka triona koos teiste omalaadsetega.

‘Blue’ – helelilla ##
‘Blue Bicolor’ - valge seest sinisega. 
‘Pink’ – heleroosa ##
‘Pink Bicolor’ - roosa seest tumeroosaga. ##
‘Red’ – punane ##
‘Rosy’ – roosa ##
‘Sky Blue’ – helesinine(taevasinine) ##
‘Snow’ – valge ##
‘Sun’ – helekollane ##
‘Sunset Bicolor’ - kollane seest punane. 
‘Apricot’ – aprikoosi värvi ##
‘Red Vein’ – punane ##

Sordirühm  ‘CALLIE’:   väga  hea  kuumataluvusega  erksavärviline  sordirühm.  Kompaktse  kasvu  ja  hea
harunemisega. Varajane
        ‘Canary’- valge kollaste triipude ja südamikuga
        ‘Coral’ – korallroosa seest tumedam, südamik kollane
        ‘Dark Blue’ - lilla
        ‘Dark Red’ – tumepunane ##
        ‘Deep Orange’ – sügav oranž ##
        ‘Deep Yellow’ – kollane ##
        ‘Lavender’ - helelilla
        ‘Light Blue’ – õrn lilla ##
        ‘Light Pink with Eye’ – heleroosa tumeroosa silmaga ##
        ‘Mango’ – kahvatu heleroosa
        ‘Orange’ - oranž
        ‘Painted Pink’ – roosa valgete triipudega
        ‘Purple’ – lilla ##
        ‘Rose Dark Center’ – roosa seest tume, südamik kollane
        ‘Rose with Eye’ – roosa, südamik kollane ##
        ‘Strawberry’ – heleroosa soonega seest tumedam ##
        ‘White’- valge Hind:

Varajasel tellijal võimalik tellida kõiki saadaolevaid sorte.
19. 3-ühes p  uispetuunia segud:     Suuremas, 13 Ø ümarpottis, valmis kombineeritud värvide 

segud .Sordid on omavahel hästi kokku sobitatud ja kasvavad võrdselt.
MixMaster ’Cafe de Paris’ - keskmise kasvuga, valge, tumepunane, tumesinine. ## (juunis)
MixMasters ’Copacabana’- keskmise kasvuga, roosa, kollane ja sinine.##(juunis)
Confetti Garden ’Hawaiian Summer'- kompaktne, punane, oranz ja kollane. ##(juunis)
Confetti Garden ’Hawaiian Hilo 2020'- kompaktne, punane, kollane ja sinine. ##(juunis)

Hind:
20. Hiina  aedaster  (  Callistephus  chinensis  ).   Soovib  head  kobedat  huumusrikast  mulda  ja

päikesepaistelisemat kohta. Sobib (vastavalt sordile) nii haljastusse kui ka lõikeõieks. Madalate sortide
kõrgus ~25 cm. Kevadel on pakkumisel ainult taimed, suve poole aga õitsvad istikud. Valik on väga

-
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suur.  On  nii  kõrgeid  kui  ka  madalaid sorte.  Küsida  vastavalt  kõrguse  ja  värvi  soovile.  Seemnest
paljundus. Istutustihedus 20-30 tk/m2.

Sordirühm ’MILADY’:  madalakasvuline (30-40 cm), kompaktse ja püstise kasvuga, topeltõieline, erksad 
värvid. 

`Milady Scarlet`- punane.##
`Milady Mix` - roosa, sinine, punane, valge .##

Noortaim kastis: kevadel Õitsev taim juulis-augustis:

21. Padipõõsas  (  Calocephalus  brownii  ).   Padipõõsas  on  helehall  säbruline  lehtdekoratiivne  taim,
millel  kaugelt  tundub  et  lehti  ei  olegi.  Armastab  sooja  kohta.  Väga  huvitav  vaheldus.  Sobib
suurepäraselt rõdukastidesse ja aiavaasidesse, -pottidesse. Sobib ideaalselt ka sügiseseks istutuseks olles
ka läbi talve väga dekoratiivne.  Pistikpaljundus.  Istutatud 11 cm.  Ø ümarpotti.  Istutustihedus 16-25
tk/m2.

Sordid: ’Challenge’ – hõbehall, kompaktne, K:20-30cm. ##  
      `Silver Electra` - hõbehall, jõulisem ja püstisem kui `Challenge`, K: 30-40 cm. 
      `Compact Silver`- hästi kompaktne sort.##

             ’Silver Treasure’- kompaktne, püstise kasvuga. ##
 Hind:

22. Portenschlagi kellukas  (  Campanula   portenschlagiana  )   
Moodustab  madala  pinda  katva  puhma,  lehed  piklikovaalsed  õied  väikesed  tähekujulised.  Eelistab
päikselist  kasvukohta  ja  kuivemat  kuni  parasniisket  pinnast.  Kõrgus  15-20cm.  Istutustihedus  16-25
tk/m2.
Sort: ’Campala Iris’ – helelillad õied. ## UUS

23. Kanna  (  Canna  indica  ).    Kannad  on  suurte  piklike  lehtede  ja  kuninglike  suurte  õitega  sooja
armastavad taimed. Välja võib istutada juunis peale öökülmaohu möödumist. Soovib päikesepaisteselist
sooja kasvukohta. Kindlasti vajab parasniisket huumusrikast mulda. Istutustihedus 9-12 tk/m2. Istutatud
17 Ø ümarpotti.

Sordirühm  ’CANNOVA’: Ilusad  suured  õisikud  ja  erksad  värvid.  Taimed  on  tugevad  ja  keskmisest
madalama  kasvuga,  sobib  väga  hästi  haljastusse.  See  sordirühm  kasvab  väga  hästi  ka  madalamal
temperatuuril ja õitseb Eesti oludes rikkalikult. Pilgupüüdja. Kõrgus 60-80 cm. Üle kontrollitud ja toimib.
Võimalik tellida kõiki sordirühma värve.

’Scarlet Bronze Leaf’- punane tumedate lehtedega. ##
’Orange Bronze Leaf’- oranzid õied, tumedad lehed.##

       ’Peach Bronze Leaf’ – virsiku värvi õied, tumedad lehed ##
’Rose’- tumeroosad õied, tumeroheliste lehtedega. ##
’Orange Shades’ – oranžide varjunditega õis, tumeroheline leht.##
’Scarlet’ – punane õis, tumeroheline leht.##
’Yellow’ – kollane õis, tumeroheline leht. ##

       ’Red Golden Flame’ – punase kollase kirju õis. ## Hind:

24. Tarnad (  Carex  ).   Tarnad on pikkade peenemate  püstiste  või  kaarjate,  vastavalt  liigile  ja  sordile,
erinevat värvi lehtedega taimed. Sobib suurepäraselt erinevatesse kompositsioonidesse, väga hästi just
ka sügiseseks ja talviseks istutuseks. Annab juurde mõnusat liikumist. Istutatud 11-12 Ø ümarpotti.

’Feather Falls’ – Valge-rohelisetriibuline kergelt rippuvate lehtedega taim. Kõrgus 40 cm, laius 50 cm.
Ei ole külmakindel. Talub päikest ja varju. Sobib väga hästi kombinatsioonidesse.

Hind:
-
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Jaapani tarn (  Carex morrowii  )  
        ’Irish Green’ – tumeroheline, mustjate noorte lehtedega kompaktsem taim. Kõrgus, laius 50 cm. Sobib
hästi suvi-, sügis- kui ka talvistesse kompositsioonidesse.  Külmakindel ##

’Vanilla Ice’- kitsas, kompaktne, roheline kollakasvalge triibuline püstine lehestik. Kõrgus 25-30 cm.
Sobib hästi suvi-, sügis- kui ka talvistesse kompositsioonidesse.##
    ’Ice Dance’- Kõrgus 30-40cm. Tumerohelised valgete servadega lehed. Kauni kujuga kompaktne puhmas.
Sobib varjulisse või poolvarjulisse kasvukohta. ##

Oshima tarn (  Carex oshimensis)  
     ’Maxigold’ - Kitsad, rippuvad, kreemvalge kesktriibuga lehed. Väga sarnane Evergoldiga, aga 
lopsakam.K: 25-30cm, L: 40 cm. Päikseline kuni poolvarjuline kasvukoht. Vett hästi läbilaskev pinnas. 
Sobib hästi suvi-, sügis- kui ka talvistesse kompositsioonidesse. ##
                                                                                                                                

Riistarn (  Carex brunnea  ):     ei ole külmakindel ja ei sobi talvistesse kominatsioonidesse.
’Janneke’- rohelise-kollasetriibuline rohkem püstine taim. Kõrgus, laius 30 cm. 
’Lady Sunshine’- hele- ja tumerohelisetiibulise lehega taim, püstine taim. Kõrgus, laius 30 cm. 

Keerdlehine  tarn  (  Carex  buchananii)   ’Red  Rooster’-    Tihe  püstine puhmik.  Igihaljas.
Pronksjaspruunid lehed, mis lõppevad allarippuva spiraaliga.  Eelistab parasniisket  kuni kuivemat mulda.
Sobib hästi  täispäike.  Veidike külmaõrn,  ei  kannata vettimist.  Sobib lillekastidesse,  -vaasidesse.  Säilitab
väga hästi dekoratiivsuse ka talvel. Seemnest paljundus. Istutatud ümarpotti. K:30-50 cm. ##

Paruktarn (  Carex comans)  -   dekoratiivne pehme ja elegantse kasvulaadiga taim.  Taim õitseb teisel
aastal. Keskmise vastupidavusega.
Sordid: `Bronco`-  punakaspruuni  lopsaka  rippuva  lehestikuga.  Sobib  hästi  üheaastaseks  sügis-talvisesse
haljastusse. Seemnest paljundus. Istutatud ümarpotti. K:30-40cm.##

      `Mint Curls` - mündiroheline, kergelt rippuv kõrreline. Sobib kombinatsioonidesse. K:25-30 cm. 
Hind:

25. Õhuline piimalill (  Chamaesyce hypericifolia  ).   Näeb välja õrn, kuid tegelikult väga vastupidav
taim suvistesse konteineritesse terrassidele ja rõdudele. Väga kena ka peenarde ääristuses. Armastab
päikest,  kuid  talub  ka  varju,  tuult  ja  kuiva  mulda.  Ei  sobi  liigniiskus.  Väga  sobiv  asendus
müürkipslillele. Ei sobi päris laste mänguväljakute juurde, taime mahl on taime osade söömisel mürgine.
Talub hästi suvekuumust. Pistikpaljundus. Istutatud 11 Ø ümarpotti. Istutustihedus 20-25 tk/m2.

Sordid: 
’Star Dust Super Flash’- tihe ja kompaktne, paksude valgete täidisõisikutega, rikkalikult õitsev.##
'Star Dust White Flash’- valge, veidi tugevama kasvuga, lihtõieline.
‘Euphoria White’ - suured valged õisikud, kompaktne. ## Hind: 

26. Kõrge mätashari (  Celosia plumosa  ).   Kasvab hästi päikesepaistelises kohas ning talle sobivad
keskmise  viljakusega,  veidi  kuivemad  mullad.  Ei  kannata  liigniiskust,  armastab  sooja.  Seemnest
paljundus. Istutatud 9-13 Ø ümarpotti. Istutustihedus 20-30 tk/m2.

Sordirühm ’KIMONO’: Kõrgus 10-15cm. Roheliste lehtedega, pikalt õitsev. Seemnest paljundus.
        ’Scarlet’- punane ##
        ’Yellow’ – kollane ##
        ’Orange’ – oranž ##
        ’Rose’ - tumeroosa##  Hind:

Sordirühm KELOS FIRE’- intensiivsete värvidega, pikalt õitsev, rohelise lehega madal s.r. Kõrgus 25-35 
cm. Pistikpaljundus. Teeme sellest s.r. ka kolmevärvilisi TRIO potte.

-
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’Magenta’ – tumeroosa.##
’Red’ – punane.##
’Pink’ – roosa. ##
`Purple`- lillakasroosa.##
’Yellow’- kuldkollane.##
’Scarlet’- tumedam punane.##

      ’Orange’ – oranž ##
       ’Lime’ - heleroheline ## Hind:
27. Tähk-  mätashari (  Celosia   spicata  ).     
Sordirühm KELOS   ATOMIC  ’-   intensiivsete värvidega, pikalt õitsev, burgundja lehega madal ning 
kompaktne s.r. Talub ka päikest. Pistikpaljundus.Istutatud 11 Ø ümarpotti. Kõrgus 20-25 cm. 

’Violet’ - lilla
       ’Cesp’- kollane ##
       ’Neon Pink’-  roosa ## Hind:
28. Ämbliklill (  Cleome  ).   Kasvukohaks vajab päikesepaistelist kohta ning talle sobivad keskmise 

viljakusega, veidi kuivemad mullad. Ei kannata liigniiskust, armastab sooja. Pistikpaljundus. Istutatud 
15 Ø ümarpotti. Istutustihedus 12-16 tk/m2.

Sordirühm CLIO’- hübriid. Tiheda ja ümara kasvuga madal s.r. Kõrgus 40-50 cm.
`Magenta` - roosakaslilla.
’Pink Lady’ - heledam roosa. Hind:

29. Värd-kirinõges  (  Coleus  x  blumei  ).   Kasvukohaks  sobib  parasniiske  poolvarjuline  või
päikesepaisteline koht. Ei talu väga kuuma päikest või liigniisket mulda. Dekoratiivsuse säilitamiseks
soovitame õisiku varred regulaarselt ära kärpida.

Sordirühm  ’M  AIN  STREET  ’:   Tugevama  kasvuga  ja  suuremate  lehtedega  väga  dekoratiivsed
kombinatsioonid .Kõrgus 40-60 cm. Pistikpaljundus. Istutatud 12 Ø ümarpotti. Istutustihedus 16-20 tk/m2.

‘Alligator Alley’ - tume punakaslilla leht, laimirohelise ääre ja erkroosade leheroodudega. ## 
`Sunset Boulevard` - pruunikaspunase lehega, heledam keskosa. ##
`Ruby Road` - erkrossa keskosa ja helerohelise äärega ##
’Abbey Road’ - tumelilla leht, helerohelise äärega. ##
'Wall Street’ - pruunikaspunane lehestik. ##
’Fifth Avenue’- roosa keskosaga tume leht.##
’River Walk’- kollase ja helerohelise kirju leht, hea hargnevus..## 
‘Hollywood Boulevard’ - neoonroosa keskosaga tumelilla leht, äär neoonroheline. ##

Sordirühm ’S  TAINED   G  LASSWORKS  ’:   sordirühma on koondatud väga eriliste lehevärvidega sordid. 
Kuuma taluv, moodustab väga vähe õiealgmeid. Sobib soolotaimeks ja seguistutustesse. Pistikpaljundus.
 Istutatud 12 Ø ümarpotti. Istutustihedus 16-25 tk/m2.

’Spacecake’ - tumeroheline leht tumedate soontega, keskelt leht roosa ja kollase kirju. ## 
‘Crown Jewel’ - sakilise servaga tumepunane leht, äär neoonroheline. ##
‘Royalty’ - hambulise servaga, neoonroosa keskosa ning tumelilla äärega. ## 
`Magnificent Mile`-helerohelise servaga, seest pruun/oranž.  ##

Sordid: ‘Vulcan’ – pruunikas punane servast heleroheline kergelt lokkis leht. ##
             ‘Sunfighter Redhead’ – säravpunased lehed. ##

Hind:
Sordirühm ’W  IZARD  ’:   väiksem põõsas, kompaktse kasvuga, hästiharunev ja kiirekasvuline s.r. Paljudes 
värvikombinatsioonides, kõrgus ligi 25 cm. Küsige teile vajalikku värvi. Istutatud 10 Ø ümarpotti. Seemnest 
paljundus.

’Mix’ – värvuste segu. ##
’Coral Sunrise’ – roosa- rohelisekirju lehestik. 

-
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’Jade’- kreemikasvalge rohelise äärega leht.
’Velvet Red’ – velvetpunane põhivärvus rohelise servaga. Hind:

30. Harilik kosmos (  Cosmos bipinnatus  ).   Õrna lehestikuga tugev, hästi harunev, üheaastane taim
kõrgusega ~40-50 cm., on hea lõikelill, taimed on valgust armastavad. Talub hästi ümberistutamist ja ei
ole  mullastiku suhtes  nõudlik.  Kasvukohaks sobib parasniiske  päikesepaisteline koht.  Ära õitsenud
õisikute  regulaarne  lõikamine  stimuleerib  uute  pungade  teket.  Seemnest  paljundus.  Istutatud  11-12
ümarpotti. Istutustihedus 16-20 tk/m2.

Sordirühm ’CASANOVA’: Geneetiliselt kompaktsem ja tihedama kasvuga kui Sonata s.r.
’Casanova Red’ – roosakas tumedam punane.
’Casanova Pink’ – roosa punase ringiga keskel.
’Casanova White’ – valge.

Sordirühm ’  SONATA  ’:   Suured õied, jõulise kasvuga 60-80cm.. Õiterohke s.r.
’Mix’ – segu erinevatest värvidest.
’Carmine’ – karmiinpunane.
’Pink’ – roosa.
’Purple Shades’ – lilla varjunditega
’Red Shades’ – punane varjunditega

       ’White’ – valge Hind:
31. Jorjen e. Daalia (  Dahlia hybrida  ).   Vajab viljakat  ja  päikesepaistelist  kasvukohta,  regulaarset

väetamist ja kastmist, muidu kannatab õitsemine. Pistikpaljundus. Küsige vajalikku värvi.

Madalad: Istutustihedus 16-25 tk/m2.
Sordirühm’DAHLIETTA’: suured erksad täidisõied. Kõrgus 20cm. Kasvult kääbus, ideaalne haljastusse. 
Istutatud 12 Ø ümarpotti. 

‘Select Anna’- oranžikas punane ##
       ‘Select Margareth’ - kollane 
       ‘Select Emily’ – heleroosa ##
       ‘Select Tessy’- punane ##
       ‘Select Rachel’ - oranž ##
       ‘Select Shirley’ – kreemikas valge ##
       ‘Select Whitney’ – valge
       ‘Select Lily’- kreemikas oranž
       ‘Select Linda’ – tumekollane
       ‘Select Patty’ – tume lillakaspunane
       ‘Surprise Demi’ - heleroosa seest tumeroosa ##
       ‘Surprise Becky’ – tumepunane seest hele ##
       ‘Surprise Elsa’ - valge seest kollane ## Hind:

Kõrgemad daaliad –suured või väga suured tihedad erksavärvilised täidisõied. Lehestik tumeroheline,
kasv tugevam, kõrgus ~40-80 cm. Kasvatame suurtes 15-19 Ø ümarpottides (a.1 taim)
Keskmised:Istutustihedus 12-16 tk/m2.
Sordirühm’HAPPY DAYS’:tumedate lehtedega, keskmise kasvuga (umbes 35-40 cm.), lihtõieline s.r. Väga 
ilus konteineris ja peenardes. Jahukaste kindel. Kasvatame 13-15 Ø ümarpotis.

’Bicolour Orange-Red’- keskelt oranz äärest punane.
’Neon’- oranzikas punane.
’Pink’- lillakasroosa.
’Purple’- punakaslilla.
’Cherry Red’- punane. Hind:

-
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Kõrged:Istutustihedus 9-12 tk/m2.
Sordirühm ’DALINA MAXI’ - väga suure õiega (10-14cm) ja tugevama kasvuga(kõrgus 50-60 cm.) 
sordirühm. 

’Cancun’ - tumelillad kroonlehed, millel on valged tipud. 
’Mendoza’ - tumeroosa õis. ##
`Tampico`- punase-valgekirju pompoonõis

       ’Castillo’ – tumelilla ##

Sordirühm’  DAHLEGRIA  ’:   lihtõieline, efektsete õite ning tumedate lehtedega s.r., väga hea kontrast. 
Keskmise kasvuga, kõrgus 50-70 cm. Jahukastekindel. Õitseb väga pikalt. Kuumaga jäävad õied veidi 
väiksemaks, aga jahedama ilmaga taastuvad suured õied. Väga efektne.

‘Magenta Bicolor’ - seest heledam, järk-järgult läheb üle tumeroosaks ja punaseks.
‘Red’ - punane.##
‘Pink Flame’ - heleroosa õis, sees pisut valget.
‘Tricolor’ - kolmevärviline- punane, heleroosa, tumeroosa.##
`Orange`- oranž.
`Pink Halo`- roosa varjundiga.##

Sort: Dahlia ‘Sincerity’- varajane. Armsad suured kihilised heleroosad õied on ääristatud tumeroosade 
servadega, nende keskel on natuke kollast. Kõrgus 80-100 cm. Auhinnatud 2020. ##

Sordirühm ‘LABELLA MAGGIORE’ Kõrge daalia suurte õitega, kõrgus 45-70cm. Roheliste lehtedega
      ‘Deep Rose’ – tumeroosa ##
      ‘Yellow’ – kollane ##
      ‘Fun Fire’ – punane seest kollane ## Hind:
32. Habenelk (  Dianthus  barbatus  ).     Püsik,  kuid  sobib  hästi  kokku  ka  suvililledega.  Väga  ilusad,

tihedate lamedate erivärviliste õiemütsidega lilled. Taim on külma- ja talvekindel, eelistab päikeselist
kasvukohta,  kuid  võib  kasvada  ka  poolvarjus,  kardab  liigniiskust.  Muld  toitaineterikas.  Seemnest
paljundus. Istutatud 12+ Ø cm. ümarpotti. Istutustihedus 16-20 tk/m2.

Sordirühm ’DASH’: ilusad kontrastsed värvid, õitseb esimesel aastal, kompaktne kasv ja hea talvekindlus. 
Pikad, tugevad ja põstised õievarrd hoiavad õisikuid kindlalt püsti. Kõrgus 30 cm.

 'Crimson' – tumepunane; 
’Pink’ - tumeroosa.
'Magician' – roosade kirju.         Hind:

33. Aednelk  (  Dianthus  caryophyllus  ).   Kasvukohaks  sobib  parasniiske  või  veidi  kuivem
päikesepaisteline  koht.  Ei  talu  liigniiskust.  Istutatud  11  Ø  ümarpotti.  Istutustihedus  20-25  tk/m2.
Prantsusmaal haljastuses väga populaarne.

Sordirühm ’OSCAR’: Väga  hea  hargnevuse  ja  varase  õitsemisega  s.r.  Täidisõielised,  ühtlaselt  madalad
sordid. Talub kuni -10 C külma. Pistikpaljundus.

’Pink Star’ - roosa valge südamikuga. ##
’Purple Star’ - lilla valge südamikuga. ##
’Dark Red/Carmen’– sügav tumepunane õievärvus.## 
’Pink and Purple’ – keskelt tumeroosa heleroosa õis. ## 
’Purple Wings’ – keskelt tumedam tumeroosa õis. ## 
’Pink’ – heleroosa õis. 
‘Purple’ - lilla.

Sordid: ’Early Love’ - pooltäidisõieline. Lillakasroosa tumedama südamikuga. 
’Peach Party’ - lihtõieline. Virsikuroosa. 
’Scully’ - lihtõieline. Lilla. 

-
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Talvekindlad sordid: taluvad kuni -20C külma. Ei talu seisvat vett ega liigniiskust. Soovitame katta 
kuuseokstega.

’Pink Kisses’ - roosakaslillade, seest tumedama lillaga õied. Väga rikkalikult õitsev ja hästi harunev. 
Pooltäidisõied. 

Diantica ’Velvet’ - heledama punase ja tumepunade südamikuga lihtõis. Hästi harunev. Talvekindel, 
talub kuni – 20C, soovitame katta. 

Pillow ’Red’ - roosakaspunased õied. Moodustab padjandi. Talvekindel. Hind:

34. Kaksikkannus (  Diascia barbarae  ).   Rippuv,  paljude  õitega  taim,  meenutab  suurt  õitega  ripp-
lobeeliat. Õied väiksed kellukjad, lehestik väike. Õied õitsevad järjest ladva poole, kus pidevalt uusi
pungi juurde kasvab. Ei talu liigniiskust. Pistikpaljundus. Istutatud 11 Ø ümarpotti. Istutustihedus 20-25
tk/m2.

Sordirühm ’MY DARLING’: varajane, püstise kasvuga, suurte õitega sordirühm.
’Appleblossom’ - valkjasroosa õis. ##
’Berry’ - tumeroosa õis. ##
’Peach’ - lõheroosa õis. ##
`White`- valge.##

       ’Tangerine’ – mahe oranž
Sordirühm ’JULIET’: kergelt püstisema kasvuga, kompaktne s.r. suureõieline,  ilmastikukindel. 

’Pink’ – roosad õied. 
’Orange’ – oranzid õied. 
’Red’ – karmiinpunased õied. 
’Appleblossom’ – valged roosa südamega õied. 
’White’ – valged õied. Hind:

35. Hõbepael (  Dichondra argentea  ).   Väikeste ümarate hõbejate lehtedega rippuv lehtdekoratiiv taim.
Sobib kõikjale rippuma või roomama. Armastab sooja kasvukohta. Seemnest paljundus. Istutatud 8x8
nelikant potti. Istutustihedus 20-25 tk/m2.

Sort: ’Silver Falls’ - hõbedase leheline, pikalt rippuv või roomav. ## Hind:

36. Suureõieline  keskpäevalill/  Südajalehine  apteenia   (  Dorotheanthus  bellidiformis/  
Aptenia cordifolia  ).   Läikivad, paksud rohelised lehed, mille ääred on mõnikord valged. Annab oma
kauni lehestiku hulgas ka väikseid punaseid karikakart meenutavaid õisi. Eelistab hästi kuivendatud või
kivist  mulda.  Õitseb vabalt  mitu kuud aastas ja seda saab suvel väljas kasvatada päikesepaistelistes
peenardes või kiviktaimlates. Istutustihedus 16-25 tk/m2.

Sort: ’Mezoo’ – rohelise valge kirjud lehed, tumeroosad õied. ## 
Hind:

37. Vesikanep (  Eupatorium capillifolium  ).   Kasvab looduslikult niisketes ja soistes paikades. 
Augustikuus võib vesikanepipadrik jätta unustamatu mulje. Rinnakõrgune tihnik, mis kõik on kaunilt 
roosa või punakas. Istutustihedus 9-12tk/m2.
Sor  t:   ‘Elegant Feather’ - jõuline, püstine rohttaim, mis moodustab suvel kõrge, kitsa erkroheliste lehtede 
ja ebaoluliste valgete õite kobara. Võib kasvada kuni 2 meetri kõrguseks. Kasvukohaks sobib 
parasniiske poolvarjuline või päikesepaisteline koht. Meenutab veidi kohhiat 

Hind:
38. Hall aruhein (  Festuca glauca  ).    Unikaalne dekoratiivne püsik kõrreline,  näeb eksootiline välja

taime veetleva vormi ning õisikute ja lehtede sinakashalli värvuse tõttu. Moodustab tihedad poolkerajad
mättad  (15-20  cm).  Väga  hästi  sobib  üksikult  istutatud,  vee  ääres,  suurte  kivide  keskel.  Eelistab
päiksepaistelisi  kohti,  kerget  vett  läbilaskvat  mulda.  Pikemat  niiskust  ei  talu.  Vähenõudlik  taim,
kastmine vaid pikaldase põua ajal. Istutustihedus 9-20 tk/m2.

-
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       ’Elijah Blue’ – ühtlaselt hõbesinise värvusega lehestik. Väikesed õied. Väga jõuline taim, talvituja Eesti 
oludes. Taime suurus 15/30 cm. ## 

`Blauglut`- intensiivselt hõbehall, madal, tihe taim. Kõrgus ja laius 20 cm.
`Eisvogel`-sinakashall, hästi madal taim. Kõrgus 15 cm, laius 20 cm. ##

Hind:
39. Ripp-maasikas  (  Fragaria  x  ananassa  ).   Päikesepaisteline,  parasniiske  kasvkoht.  Sobib  hästi

potis  kasvatamiseks.  Vajab  väga  regulaarset  kastmist  ja  väetamist.  Istutatud  10-11  Ø  ümarpotti.
Seemnest paljundus. Annavad saaki kuni septembri lõpuni. Istutustihedus 20-25 tk/m2.

Sordid: Aretatud rippuma ampelpottidesse ja rõdukastidesse. Viljadel on ilus kuju ja maitse. Õitsevad ja 
kannavad saaki kogu suve.

White 'Beltran'- valgete õitega ja suurte, ilusate, punaste ning väga maitsvate marjadega. Kogu suve 
taasviljuv sort.##

Rose 'Toscana'- ilusate tumeroosade õitega, veidi väiksemate marjadega korralikult rippuv, kogu suve 
taasviljuv sort.

'Ruby Ann'- kõige punasemate õitega sort. Marjad keskmise suurusega, väga saagikas. Taasviljuv 
potitaimeks aretatud sort. Mitte väga pikalt rippuv. ##

’Summer Breeze Rose’ – püstisema kasvuga, sügavpunaste täidisõitega sort. Sobib istutamiseks 
amplisse ja rõdukasti. Kannab maasikaid läbi suve. Tumepunased maasikad on keskmise suurusega, 
magusamaitselised ja mahlased.## 

’Summer Breeze Snow/White’  – püstisema kasvuga, valgete täidisõitega sort.##
`Summer Breeze Cherry Blossom`- püstisema kasvuga, roosade täidisõitega sort.

Hind:
40. Fuksia  (  Fuchsia  x  hybrida  ).   Püstiste  või  rippuvate  puitunud  vartega  taim.  Õied  rippuvad  ja

kellukjad  tohutute  erinevate  värvikombinatsioonidega.  Sortimendis  väga  palju  sorte.  Pakume  nii
rippuvaid, kui püstiseid sorte. Küsida vastavalt oma soovile. Pistikpaljundus. Istutatud 11 Ø ümarpotti.
Istutustihedus 16-25 tk/m2.

Kiire ja lihtne kasvatada.
’Dollarprinzessin’ - tumelilla õis, punaste kroonlehtedega, poolrippuv. 
’Leonita `Double Red-White`- täidisõieline valge punase kombinatsioon. Kompaktselt rippuv.

      Klassikalised rippuvad sordid.
‘Balcony Queen’ - punane õis punaste kroonlehtedega. 
’Bella Rosella’ - tumeroosa täidisõis, heleroosade kroonlehtedega. 
’Pink Galore’ - heleroosa tädisõis, heleroosade kroonlehtedega. 
’Paula Jane’ - püstisema kasvuga, tumeroosa topeltõis, heleroosade kroonlehtedega. 
’Sir Matt Busby’ – valged täidisõied, tumeroosade kroonlehtedega. 
‘Westminister Chimes - roosa/purpurne väike lihtõis.
`Pink Marshmellow`- suurte hästi heleroosade õitega rippuv sort.
`Pink Ballet Girl`- lillad täidisõied, heleroosade kroonlehtedega. 
`Marinka`- punane täidisõieline klassikaline rippuv sort.

       ’Fuchita Rose Blue’- sinakas lillad õied, tumeroosad kroonlehed. ##
       ’Fuchita Candy’ – õrnroosad õied punaste kroonlehtedega.  ##

Hind:
Püstised sordid:’Koralle’ - koralloranzide, pikkade kellukatega, püstise kasvuga fuksia. Istutatud 15 cm potti.
                         `Prof.Henkel`- püstise kasvuga tugev põõsas. Pikkade oranzide kellukjate õitega.

Hind:
41. Kalevikepp (  Gaura lindheimeri  ).   Soovib sooja  päikesepaistelist ja kuivemat, kergema pinnasega

kasvukohta, mulla viljakuse suhtes ei ole nõudlik, aga ei talu liigniiskust, siis õitseb halvasti. Pistikust

-



20

paljundus.  Istutatud  11  Ø  ümarpotti.  Istutustihedus  16-20  tk/m2.  Sobib  nii  peenral  kui  potis
kasvatamiseks.

Sordirühm ’GAMBIT’: hästi hargnev, tugev taim, keskmise või madalama kasvuga, kõrgus umbes 40-45 
cm. Sobib väga kastidesse ja peenardesse.

'White'- valged õied millele on kontrastiks tumeroosad pungad. ##
'Rose Bicolour'- valge roosa äärega õis, keskmiselt tugeva kasvuga.

Sordirühm ’G  A  YSER’:   tugevama kasvukujuga, pikad õisikuvarred, ilmastikukindel ja pikalt õitsev sort. 
Kõrgus 50-60 cm.

’Pink’ - heleroosad õied. 
'White'- valged õied millele on kontrastiks tumeroosad pungad. 

Hind:
42. Särav gasaania (  Gazania splendens  ).   Soovib päikesepaistelist ja kuivemat kergema pinnasega

kasvukohta. Talub ka väga tugevaid tuuli.  Tema hästi uhke kirev õis on õhtust hommikuni suletud,
päeval  päikesepaistega  avatud.  Seemnest  paljundus.  Istutatud  11  Ø  ümarpotti.  Istutustihedus  16-25
tk/m2.

Sordirühm ’  BIG KISS  ’:    Kõrgus 10-20 cm. Suured õied (12cm). Sobib nii peenral kui potis kasvatamiseks.
‘White Flame’ - punane kroonleht, äärest helekollasega.
‘Yellow’ - kollane.
‘Yellow Flame’ - punane kroonleht, äärest tumekollasega.
‘Orange’ - oranž.
‘Red’ - punane.
‘Mix’ - segu erinevatest värvidest. ## Hind:

43. Harilik maajalg (  Glechoma hederacea  ).   
`Variegata` - Pikalt alla rippuv struktuurtaim kahevärvilise lehedekoratiiviga. Roheline leht peene valge 

servaga. Talvekindel. Pistikpaljundus. Istutatud 10 Ø ümarpotti. Istutustihedus 6-7tk/jm. ##
Hind:

44. Kera-rebashein (  Gomphrena globosa  ).   Tugevalt harunev ümara ja kompaktse kasvukujuga
taim, kõrgus ligi 20-25 cm. Soovib päiesepaistelist, kuivemat ja mitte väga raske mullaga kasvukohta.
Efektne rühmataim, kuid sobib ka konteineris kasvatamiseks. Meenutab veidi õlelille. Kestab sügisel
väga kaua. Seemnest paljundus. Istutatud 11 Ø ümarpotti. Istutustihedus 20-25 tk/m2. 

Sort: ’Holly Violet’ – erk-violetsed õisikud. 
         ’Gnome Series Purple’ – tumelillad õied ## Hind:
45. Müür- e. rippkipslill (  Gypsophila muralis  ).   Sobib päikesepaistelisse või poolvarjulisse kohta,

on väga õrn ja elegantne. Istikud ka ilma amplita. Seemnest paljundus. Istutatud 10 Ø ümarpotti. 
Istutustihedus 20-25 tk/m2.

Sort: ’Gypsy Deep Rose’- tumedam täidis roosa,  mätasjas, tihe taim. 
  ’Gypsy White'- lumivalged õied, kompaktne, tihe põõsas. Hind:

46. Luuderohi (  Hedera helix  ).   Aeglasema kasvuga, rippuv, lehedekoratiiviga taim. Talub nii varju, 
kui päikesepaistet. Päikeselises kasvukohas on lehed heledamad. Pistikpaljundus. Istutatud 11 Ø 
ümarpotti. 6-7tk/jm.

Sor  did  :     
‘Eva’ - tumeroheline heleda äärega. ##
’Goldchild’- rohelise ja kollasekirju leheline ##
’Pittsburg’ - rohelise, tähekest meenutava, lehestikuga. ## Hind:

47. Päevalill   (  Heli  anthus annuus  ).   Lehed suured, südajad. Õisikud üksikult pika varre otsas, suured,
alates 10 cm kuni isegi 40 cm. Õisiku põhi lame või kergelt kumer, kaetud paljude mõlemasuguliste
putkõitega,  mille  ääres  suured  kollased  keelõied.  Õite  kuju  ja  värvus  varieerub eri  sortidel.  Õitseb
augustist oktoobrini. Istutatud 15-17cm potti. Istutustihedus 12-16 tk/m2.

-
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Sordid: 
       ’Sunsation Yellow’ – püstine, suure kollase õiega, harunev. Õietolmuvaba. Seemnest paljundus.Kõrgus 
40-50 cm.## 
        ’Suntastic Yellow with Black Center’ – kollane seest tume ##

Hind: 
’Brown Eyed Girl’ – kollased kroonlehed, pruuni südamikuga. Kuumakindel, mitmeharuline põõsas. 

Ei tee seemneid. Õitseb pidevalt, võib anda kasvuperioodil üle 1000 õie. Õitseb juunist novembrini. Kõrgus 
50-60cm. Pistikpaljundus. 2022 hitt-toode. ## 

Hind:
     ’Sun Blast’ – säravkollased pruuni südamikuga. Õitseb terve suve ja moodustab palju õisi, 
mitmeharuline põõsas lehed tumerohelised. ##

Hind:
48. Käokuld (  Helichrysum petiolare  ).    Pehmete ovaalsete  lehtedega poolenisti  rippuv taim.  Sobib

suurepäraselt erksavärviliste lilledega. Ei ole kapriisne Väga rahustav lehtdekoratiiv. Pistikpaljundus.
Istutatud 10-11 cm. Ümarpotti. Istutustihedus 20-25 tk/m2.

Sordid: ’Silver’ – hõbedase lehestikuga, tugev kasv. ##
      ’Gold ’ – kollaselehine, keskmine kasv. ## 
      ’Silver mini’ – hõbedane väikese lehestikuga, keskmine kasv. 
      ’Variegata’ – kollase-roheliselehine, kompaktne. ##
      ‘Moes Silver’ - hõbedane lehestik, lameda kasvukujuga.##

             ’Nana Silver’ – hõbedane lehestik. ##
Hind:

49. Vahemere  käokuld  (  Helichrysum stoechas  ).    Pehmete  peente  pikklikke  lehtedega  puhmas.
Sobib  suurepäraselt  erksavärviliste  lilledega.  Ei  ole  kapriisne.  Väga  rahustav  lehedekoratiiv.
Pistikpaljundus. Istutatud 11 cm. ümarpotti. Istutustihedus 20-25 tk/m2.
’Silverball’-hõbehall lehestik, ümar kasvukuju.##
’Silver Carpet’ - nõelja, hõbehalli lehestikuga, tugevalt laiuva kasvukujuga sort.
’Silvio Moundy’- väikeste hõbehallide võrsete ja lehtedega sort, ümar ja hästi tihe kasvukuju.##
`Silvio Tall`- veidi tugevamakasvuline, tihe, põõsasjas sort.
’Silvio Dewy’ - tihe kompaktne, väiksemate lehtedega ## Hind:

50. Harilik  heliotroop  (  Heliotropium  arborescens  ).    Tumeroheliste  lehtede  ja  looduslikult
tumedate lillakassiniste õitega meeldivalt ning magusalt lõhnav taim. Armastab väga sooja ja kannatab
ka põuda. Väga ilus ja dekoratiivne. Kasvukohaks sobib viljaka mullaga parasniiske päikesepaisteline
koht. Istutustihedus 16-25 tk/m2. Istutatud 12-13 Ø ümarpotti.

Sordirühm ’NAUTILUS’: hästi harunev, ilmastikukindel ja kauakestva õitsemisega s.r. Sobib väga 
kastidesse ja peenardesse.

’Blue’ - violetjas sinine õisik. Väga hea harunemisega. Ümara kasvukuju ja keskmise kasvuga, 25-
30cm.##

’Power Blue’– violetjas sinakad suured õisikud, hoiab võrseid tugevamalt ja ei murdu nii kergesti. 
Kõrgus ca 30-35 cm.

’White’- valgete õitega. Kõrgus 25-30cm. Hind:
51. Pehme mesihein (  Holcus mollis  ).   Kuni 50 cm kõrgune roomava risoomiga kõrreline. Kõrs kaunis

õrn, labad ca. 6 mm laiad ja enamasti ainult pealt karvased. Mitmeaastane risoomtaim. Õitseb juunis ja
juulis, viljub augustis. Kasvukohaks on Eestis liivase pinnasega lehtmetsaserv põllu ääres kasvab ka
niisketes varjulistes metsades ja nende servadel, soostunud aladel ja niisketel liivadel. Pistikpaljundus.
Istutatud  11 Ø ümarpotti. Istutustihedus 16-25 tk/m2.

Sort: ’Jackdaws Cream’- madal, 30 cm. kõrgune, ilusa valge-rohelise kirju lehestikuga.
Hind:

-
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52. Sultan-lemmalts (  Impatiens walleriana  ).   Üle pika aja pakume taas oma suvelillede sortimendis
haljastajate  lemmikut.  Hästi  harunev põõsasjas  taim.  Ideaalis  vajaks  sooja  kasvukohta  ja  rammusat
parasniisket  mulda.  Kannatab  hommikust  päikest  ja  kasvab  kõige  paremini  pärastlõunases  varjus.
Päikese käes mahlased varred ja lehed lihtsalt närtsiks, kuid poolvarjus ja varjus õitsevad nad kogu suve.
Ei  talu  tugevat  põuda.  Kasvatatakse  tuulevaikses  kohas.  Sobib  konteinerisse,  amplisse,  peenrale.
Istutustihedus 25-30 tk/m2.

Sordirühm  ’  BEACON  ’:   usaldusväärne  põlvkond  on  aretatud  EBAJAHUKASTEKINDLAKS.  Laia
värvivalikuga  sordirühm.  Kompaktse  kasvukujuga.  Sobib  nii  varjus  kui  päikse  käes  kasvatamiseks.
Vastupidav. Pikk õitsemisperiood. Kerge kasvatada. 

’Select Mixture – erinevate värvide segu. 
`Orange` - oranž.##
`Bright Red` - säravpunane.## 
`Coral`- korallroosa. 
`Salmon` - lõheroosa.##
’Violet Shades – lilla varjunditega. 
`White`- valge.## 
`Rose`- roosa ## Hind:

53. Hertsog-lemmalts (  Impatiens NG  ).   Väga suure värvivaliku ja eredate värvidega põõsasjas lill.
Soovib sooja  kasvukohta  ja  rammusat  parasniisket  mulda.  Tugevat  põuda ei  talu.  Sobib  väga hästi
kergelt varjulisematesse esinduslikese kohtadesse.  Istutatud 12 Ø ümarpotti. Istutustihedus 16-25 tk/m2.

Sordirühm ’MAGNUM’:Pistikpaljundus. Väga suurte õitega, keskmise kasvuga tugev s.r.
’Brave Heart – oranžikaspunased õied, tumerohelised lehed. ## 
’Pure White’- valgete õitega. ##  
'Fire'- tugev punakasoranž värv.##
'White Bluch'- heleroosa väikese tumeda silmaga, kompaktsem.##
’Dark Red’- tumepunane.##
’Clear Pink’- puhas roosa.##
'Red Flame'- roosakas punane.##
'Wild Salmon'- lõheroosa oranžikas. ##
`Hot Pink`- korallroosa. ##

Sordid: 
Wild Romance ‘Blush Pink’ - Täidisõieline heleroosa keskmise suurusega õis.
Wild Romance ‘Red’- Täidisõieline puanane. ##
 Hind:

54. Ilubataat (  Ipomoea batatas  ).   Lehtdekoratiivne taim, mis sobib ideaalselt seguistutusse. Bataadi
ehk maguskartuli lehtdekoratiivne vorm. Kasvatab alla ka mugulad, kuid need pole nii maitsvad, kui
toiduks mõeldud bataadil. Pistikpaljundus, istutatud 11 Ø ümarpotti.Istutustihedus 12-18 tk/m2.

Sordirühm `PAPAS’: Kompaktse, ümara ja ühtlase kasvukujuga. Erinevate lehekujude ja -värvidega huvitav
sortiment. Kergem kasvatada kui traditsioonilisi sorte.

’Deep Purple’– hästi tumeda lõhistunud lehestikuga, rippuv kasvukuju.## 
’Purple Heart'- tumelillade südamekujuliste lehtedega, põõsasjas kasvukuju.##
’Red Heart'- punakaspruunide,südame kujuliste lehtedega.##
’Light Green’- laimirohelise lõhistunud lehtedega.##

       ’Green Heart’ – helerohelised südamekujulised lehed ##

Sort:’Marguerite’ – laimirohelise südame kujulise lehestikuga. Jõulise rippuva kasvukujuga ##
Hind:

-
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55. Iresiine (  Iresine lindenii  ).    Tumepunase lehestikuga, püstise kasvuga lehtdekoratiivne taim. 
Kasvab hästi nii päikeselisel kui ka poolvarjulisel kasvukohal. Istutustihedus 16-25 tk/m2. 
’Bailly’ - veinipunane lehestik. ##

Hind:
56. Lantaan (  Lantana camara  ).  Kenasti harunev ja kiiresti kasvav, tumeroheliste lehtede ja kirevate,

raudürdi õit meenutavate õietuttidega väike põõsasjas taim. Lantaan on väga soojanõudlik ja kardab
alguses ka külma mulda. Välja istutada on teda mõtet alles öökülmade täielikul möödumisel ja mulla
soojenemisel. Mullastiku suhtes väga nõudlik ei ole, kuid lahjal mullal jääb taim ja õitsemine nõrgaks.
Rikkalikku õitsemist  ja  hargnemist  soodustab mõningane võrsetippude kärpimine.  Võimalik tubases
keskkonnas üle talve hoida. Istutustihedus 16-25 tk/m2. Pistikust paljundus. Istutatud 12 Ø ümarpotti. 

`Bandana Red`- avanevad noored õied kollakas oranzid, muidu ilus punane.
`Bandana Orange Sunrise`- avanevad õied kollased, edasi oranzid ja vanemad õied roosa(huvitav 
kombinatsioon).## Hind:

57. Lavendel  (  Lavandula  ).   Mitmeaastane  lopsakalt  õitsev  kuni  50  cm kõrgune  poolpõõsas  kitsaste
hallikasroheliste  lehtedega.  Kasvukohaks  vajab  päikesepaistelist  kasvukohta  (talub  ka  poolvarju),
tugevat kastmist, head drenaaži, kerget mulda ning tagasilõikust peale õitsemist. Istutustihedus 16-25
taime/m2.

Tähklavendel  (Lavandula  angustifolia).  Sini–violetset  värvi  õied  on  koondunud  kobara  kujuliselt
õisikutesse. Pistikust paljundus. Istutatud 11-12 Ø ümarpotti. Kõrgusega 20-30 cm.
Sordid: 

’Blue Scent Early’ – tumesinised õied, väga hästi lõhnav., väga hästi harunev, samas kompaktne. 
Aromatico ’Early Blue’– varajane tugev taim, violetsed suured õied. Tugevama kasvuga, talvitub hästi.
Aromatico ‘Vintro Compact Iris’ - Kõige külmakindlam sordirühm. Sügavsiniste õitega. Kõrgus 25-

35cm, laius 20-35cm. Sobib konteinerites ja kastides kasvatamiseks, kevadel õitseb väga varakult. 
Soovitame talveks siiski kergelt katta.
      ’Hidcote Blue’ – lillakassinised õied, kõrgus 20-40cm, ##

Hind:
58. Sinilobeelia (  Lobelia erinus  ).     Väga rikkaliku õitsemisega lill, moodustab sinist värvi laigu, veidi

rippuv. Pole väga valgusnõudlik, päikesepaistelises kohas vajab head niiskusrežiimi. Ideaalne peenra
ääristuse taim, talub hästi  pügamist.  Kõrgus 10-15 cm. Sobiv istutustihedus 28-35 tk/m2. Seemnest
paljundus. Istutatud 9 Ø ümarpotti.

So  rdirühm PALACE   : kompaktse kasvuga varane õitseja, õied suured ja tihedalt. Kõrgus 12 cm.
       ’Blue’- sinine ##
       ’White’ – valge ##
       ’Blue with Eye’ – sinine valge silmaga ##
       ’Mix’ – erinevate värvide segu

Hind:
RIPPLOBEELIA (pendula) Hea rippuvate ja laiuvate kombinatsioonide taim. Talub väga hästi poolvarju. 
Istutatud 11 Ø ümarpotti. Pistikpaljundus. Istutustihedus 16-25 tk/m2.
Sordirühm TECHNO’: püstise kasvukujuga sordid. Väga hea harunemisega ja ühtlase kasvukujuga.

UP ’Delft’ - valge ja helesinisega õis. ##
UP ’White’ - valge ##
UP ‘Cobalt Blue’ - tumesinine valge südamikuga.

       UP ‘Blue’- sinine ##
       UP ‘Rose’ -  lillakas roosa ##

’Lilac’ - helelilla. Roomav kasvukuju. 
’Blue Ears’ – tumesinine. ##

       

-
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Sordirühm ’CURACAO’: kõrgus 15-25cm, laius 20-30cm. Kasvukujult kompaktne puhmik. Suuremate 
erksate õitega.
      ’Blue Bay’ – sinise valge kirju ##
      ’Compact dark Blue’ – tumedam sinine ##
      ’Compact Blue’ – sinine ##
      ’Compact White’ – valge ##
Sordirühm ’STAR’:  keskmiselt kompaktne kasvukuju, varajane õitseja. Sobib amplisse. 
     ’Blue’ – sinine ##
     ’Purple’ – lilla
     ’White’ – valge ## Hind:
59. Eriline  lobeelia  (  Lobelia  speciosa  ).   Kena  kuni  50-60  cm.  kõrgune  põõsasjas  lill.  Õitseb

rikkalikult,õied tumepunased kuni roosad, sinised. Õitseb kuni juunist septembrini. Kasvukohaks sobib
viljaka,  mitte väga kuiva mullaga päikesepaisteline või poolvarjuline koht.  Püsik,  aga külmal talvel
läheb vahel välja, vajab katmist. Seemnest paljundus. Istutatud 13-15 Ø ümarpotti. Istutustihedus 16-25
taime/m2. Saadaval ettetellimisel. 

Sordirühm’STARSHIP’: Ühtlase madala kasvu ja väga hea võrsumisega, õisikud suured ja tihedad, õie 
suurus 2-3 cm., väga intensiivse ja ilusa värviga. Hea haljastus taim. Kõrgus 40-50 cm. 

'Deep Rose'- väga ilus tumeroosa. 
’Scarlet’- tulipunane. 
’Dark Leaved Scarlet’ – tumerohelise (pronksja) lehega, punane õis.
’Blue’ – sinine. Hind:

60. Kivikilbik  (  Alyssum e.  Lobularia  martima  ).   Pole  väga  nõudlik  pinnase  ega  päikesepaiste
suhtes.  Talub  hästi  kergemaid  öökülmi.  Moodustab  ilusa  ja  ühtlase  lillevaiba,  sobib  väga  hästi  ka
ääretaimena ja teiste suvelillede ning püsilillede vahele. Väga väärtuslik pinnakattetaim. Lõhnab väga
hästi. Soodsamalt mõjub noorema taimena kohaleistutamine. Soovitatav istutustihedus 25-35 taime/m2
(väga kiirelt tiheda lillevaiba saavutamiseks 40 taime/m2). Seemnest paljundus. Istutatud 9 Ø ümarpotti.

Sort:     ’Snow Crystals White’- valge, suureõieline, madal ja varajane. Tetraploid. Väga hea haljastusse. 
         ’Giga White’ – valge ##

Sordirühm ’WONDERLAND’: kõrgus 8cm, varajane õitseja
           ’Deep Purpe’- lilla ##
           ’Deep Rose’ – roosa ##      

Hind:
Sordirühm ’EASY BREEZY’ – Jõulise kasvuga poolrippuv s.r. Hea hargnevusega ja vastupidava 
taimestruktuuriga. Moodustab ümara kuju. Õitseb terve suve ja vajab vähe hooldust, parema 
kuumataluvusega. Sobib hästi nii üksikuna kui ka segudesse. Pistikpaljundus. Istutatud 11 Ø ümarpotti
       ’Purple’ – lilla ##
       ’White’ -valge ##
       ’Pink’ – heleroosa

Hind:

MixMasters Heaven Scent-kolm värvi ühes potis mix. Istutatud 13 Ø ümarpotti.##
Hind:

61. Harilõug (  Lophospermum xhybridus  ).   Trompetikujuliste veinipunaste õitega pikalt õitsev 
taim.. Jõuline ja kiire kasvaja. Põuakindel. Lihtne kasvatada. Isepuhastuv. Vajab päikeselist ja 
parasniisket kasvukohta. Sobib kasvatamiseks nii amplites kui ka kohtades, kus taim saab ronida. 
Kõrgus kuni 2,5 m, laius kuni 0,6 m. Seemnest paljundus. Istutatud 12 Ø ümarpotti.
Lofos Compact `Pink`-tumeroosade õitega rikkalikult õitsev sort.## Hind:

-
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62. Roomav  metsvits  (  Lysimachia  nummularia  ).    Varjus  kasvav  kollakas  roheliste  lehtedega
pinnakattetaim.  Õied  mais-juunis,  tähekujulised  ning  kollased.  Kasvab  poolvarjulises  ja  varjulises
kasvukohas,  huumusrikkal  parasniiskel  mullal  aga  ka  tavalisel  aiamullal.  Sobib  kiviktaimlasse,
kuivmüüride varjukülgedele, terassidele, astangutele, aiavaasidesse ja veekogu kaldale. Metsvits on eriti
kaunis õitsemise ajal. Pistikpaljundus. Istutatud 10 Ø ümarpotti. Istutustihedus 20-25 tk/m2.
`Goldilocks` - atraktiivselt värskete rohe-kollaste lehtedega.  ## Hind:

63. Nemeesia (  Nemesia fruticans  ).   Rikkalikult õitsev taim nii istutusnõudesse kui amplitesse. Eelistab
päikselist  kasvukohta,  viljakat  parasniisket  mulda.  Varajane  õitseja,  kuid  õitseb  pikalt  läbi  suve.
Pistikpaljundus. Istutatud 11 Ø ümarpotti. Istutustihedus 20 taime/m2.

Sordirühm“NUVO”- madal ja tihe s.r. Kasvatab pidevalt uusi õienuppe ja õitseb ilma pausita terve suve.
’Blue’ - sinised õied. ##
’White’ - valge.
`Pink Bicolor` - roosa-valgekirju. ##
`Blue Bicolor` - tumesinise ja valge kirju.
’Vanilla’ – kreemikas valge ##

Sordid:
’Sunsatia Clementine’ -  oranž kollase varjundiga. ## 
’Sunmesia Dark Red’- kergelt tumedam punane, veidi tugevam kasv. ##

Sordirühm ”SUNSATIA PLUS compact LITTLE’-rikkalikult õitsev põõsasja kasvuga kompaktne sort. 
Sobib väga hästi pottidesse ja rõdukastidesse.

’Banana`- kollane.##
`Cherry`- punane.##
`Orange`- oranž.##
`Watermelon`- tuhmjas roosakirju(väga armas toon).##

Hind:
64. Lilltubakas (  Nicotiana alata  ).   Eelistab päikeselist kasvukohta, viljakat parasniisket mulda, kuid

talub ka kuiva. Taim on vähenõudlik. Kannatab kergeid öökülmi. Seemnest paljundus. Istutatud 12 Ø
ümarpotti. Istutustihedus 16-25 taime/m2.
Sordirühm“SARATOGA”- madal ja kompaktne s.r. Hästiharunev, ühtlane kasvukuju. Kõik värvid 
puhkevad õide ühtlaselt varakult. Õied püsivad avatuna kogu päeva. Õitseb järjepidevalt terve suvi läbi. 
Tellida saab ka värve eraldi.
’Saratoga Mix’- valged, roosad, punased ja kollakad toonid. Hind:

65. Metstubakas (  Nicotiana sylvestris  ).     Eelistab päikeselist kasvukohta, viljakat parasniisket mulda.
Taim on vähenõudlik,  kuid kuna tal  on suur lehemass,  vajab ta kuival ajal  kastmist.  Väga efektsed
luksuslikud ja kõrged õisikud õitsevad juuni lõpust öökülmadeni. Seemnest paljundus. Istutatud 13-15 Ø
ümarpotti. Istutustihedus 6-12 taime/m2. Hind:

66. Harilik pune (  Origanum vulgare  ).   Eelistab päikesepaistelist kasvupaikka ja kuiva, neutraalset 
kasvupinnast. Pistikpaljundus. Istutatud 11 Ø ümarpotti. Istutustihedus 20-25 tk/m2.

Sort: `Gold Nugget`- atraktiivne, kuldkollaste lehtedega, ümara kasvukujuga taim. Sobib ka maitsetaimeks. 
Püsik. Hind:

67. Eckloni kuldkakar (  Osteospermum ekclonis  ).   Hästi vastupidav ja kauaõitsev suvelill. Taime 
kõrgus kuni 25-40 cm, õie diameeter 4-5 cm. Vajab korralikku väetamis. Ära õitsenud õite eemaldamine
soodustab uute pungade arengut. Ilus taim potti ja konteinerisse, õitseb juunist novembrini. Istutatud 12 
Ø ümarpotti. Pistikpaljundus. Istutustihedus 16-25 tk/m2.

-
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Sordirühm’MARGARITA’-kompaktse kasvukuju, hea harunemisega, rikkalikult õitsev s.r..
‘Pink Secret’ (’Bronze Flare’) - roosa õis, kroonlehe tipud kollakad, kompaktne kasv. 
‘Eclipse’ - helelilla keskmise suurusega õis. ##
‘Pink Flare 2020’ - tumeroosa õis, seest valge.
’Double pink’ - roosad pooltäidisõied.
’Purple’- tume punakaslilla. ##
'Creme'-valge kollase südamega.
’Orange Flare’- tumeda südamega keskelt kollane ja äärest oranž õis, väga ilus. ##
'Dark Pink'- tumedam roosa tumeda südamega.

       ’White’- valge sinise südamikuga ##
       ’Golden Yellow’ – kollane ## Hind:
68. J  änesekapsas (  Oxalis triangularis  )  

 Sort:  ‘Burgundy  Wine’  -Dekoratiivsete  tumedate  lillakas  punaste  lehtedega  ja  valgete  õitega.
Kompaktse kasvuga, kõrgus 20cm, laius 30cm. Istutustihedus 16-25 tk/m2.

Hind:
69. Egiptuse t  ähetrobi (  Pentas lanceolata  )  

Roheliste lehtede ja tähekujuliste õitega soojust ja päikest armastav taim. Kasvukuju püstine.
Sordirühm ’GRAFFITI’: Kõrgus 20-25cm. Istutustihedus 16-25 tk/m2.
     ’Rose’- erkroosa
     ’Red Velvet’ - tumepunane

Hind:
70. Liikidevaheline pelargoon (  Pelargonium Interspecific  ).   Sordid on saadud luuderohulehise ja

viirpelargooni ristamisel. Erinevad sordid on väga erineva kasvukujuga, püstisem ja põõsasjam kuni
poolrippuv ja lopsakas. Õisikud suured ja õievärv väga intensiivne, eriti punastel toonidel. Kasvukohaks
sobib päikesepaisteline viljaka mullaga koht. Vajab väga korralikku väetamist ja regulaarset kastmist.
Pistikpaljundus.  Istutatud  13  Ø  ümarpotti. Istutustihedus  12-20  tk/m2. Ilmastikukindlam  ja
vastupidavam kui viirpelargoon.

Sordirühm ’CALLIOPE’- Lehed tumerohelised, õied väga suured, pooltäidis, isepuhastuvad. Hea 
harunemise ja M jõulise ning L väga jõulise kasvuga, rikkalikult õitsev taim. Sobib amplisse, rõdukasti, 
konteinerisse või peenrasse. Vastupidav ja kuuma taluv. Pilgupüüdja.

’M Red’ - punane.##
’M Dark Red’- intensiivne tumepunane. ##
’M Red Splash’- punase ja tumeroosa kirjud suured õied. 
’M Rose Splash’- tumedama südamega roosa õis.
’M Light Lavender’- veidi hilsem, heleroosakas lillakad õied. 
‘M White’- valge.
‘M Hot Rose’-tumeroosa.
‘M `Hot Pink’-punakasroosa.
‘M `Dark red Dark Leaf’- tumedaleheline punaste õitega sort. ##
’L Soft Coral’- väga tugeva kasvuga taim. Heleroosad õied.
’L Dark Red’- väga tugeva kasvuga taim. Hilisem. Sügavpunased õied. ##
‘L Hot Rose’- tumeroosa. ##
‘L Deep Coral’ - tugevama kasvuga, tumedam korallroosa. ##

Sordirühm ’BIG EZEE’- Lopsakas ja tugevakasvuline roheliseleheline ja täidisõieline s.r. Kasvukujult 
meenutab Calliope rühma, veidi püstisem. Jõuline ja tugev.

'Big Ezee Neon'- õied roosakas punased. ##
’Big Ezee Dark Red’- intensiivne tumedam punane. ##
’Big Ezee Fucksia Blue’ - punakaslilla. 
’Big Ezee Foxy Flamingo’ - flamingoroosa. ##
‘Big Ezee Salmon’ - suur lõheroosa. 

-
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‘Big Ezee Pink’ – ilus roosa ##
`Big Ezee Watermelon`- pastelne roosa. ##

Sordirühm ’CALLIOPE LANDSCAPE’- Endine Caliente seeria. Taimed püstised ja kompaktsemad. Väga
hea harunemisega ja veidi laiuv. Lehed tumerohelised, õied väga suured, pooltäidis. Rikkalikult õitsev taim.
Sobib rõdukasti või konteinerisse. Pilgupüüdja.

`Landscape Rose Impr.` - tumeroosa , sobib pinnakatteks, laiuv ja tihe kasv.
`Landscape Fire` - erkpunane, sobib pinnakatteks, laiuv ja tihe kasv.
`Landscape Magenta` - neoonroosa , sobib pinnakatteks, laiuv ja tihe kasv.

Hind:
Viirpelargooni sarnased liikidevahelise pelargooni sordid, mis geneetiliselt on liikidevahelised, kuid 
välimuse poolest nagu viirpelargoon. Ilmastikukindlam ja vastupidavam kui viirpelargoon. Need 
sordid on istutatud 12cm potti ja müüme neid viirpelargooni hinnaga.

Sordirühm ’  PRETTY LITTLE  ’  - Väga õiterikas, hea hargnemisega kompaktne s.r. Veidi meenutab inglise 
pelargooni

‘Pink Splash’ - seest tumedam, väljast heledam roosa. ##
Sordirühm ‘MOJO’: Tumedate lehtede ja suurte särvate õitega. Kompaktse keskmise kasvuga, väga hea 
hargnevusega ja annab rohkelt õisikuvarsi.
        ‘Cranberry Splash’ – tumeroosa seest tume ##
        ‘Drak Pink’ – tumeroosa ##
        ‘Dark Red’ – tumepunane ##
        ‘Hot Cherry’ – hõõguv kirsipunane
        ‘White’- valge ##
        ‘Scarlet’ – oranžikas punane ##
        ‘Salmon’ – lõheroosa ##
        ‘Orange’ oranž ##
        ‘Magenta’ – tume neoonroosa Hind:
71. Inglise pelargoon (  Pelargonium x domesticum  ).   Vajab parasniisket ja head rammusat mulda,

kasvukoht päikeseline. Inglise pelargoonidel on kõikidest pelargoonidest kõige suuremad õied (kuni 7
cm Ø)  Kasvulaad põõsasjas ja tihe. Valgusnõudlikud, jahedama temp. lembesed. Moodustavad kergesti
külgharusid. Pistikpaljundus. Istutatud 12 Ø ümarpotti. Istutustihedus 16-20 tk/m2.

Sordirühm’ELEGANCE’-     ilusate suurte õitegaväga hea hargnemisega rikkalikult õitsev s.r. Sobiv suviseks 
kasvatamiseks. 

’Adele’ – tumepunane sisu, äärest heleroosa.##
’Adriana’ -  erk roosa õis seest tume ##
’Alexia’ – heleroosa tumeda purjeaga ##
’Bravo’ – valge lillaka purjega ##
’David’ – tumeda sisuga heledam roosa.##
’Femke – tumeda sisuga korallroosa. ##
’Franny’ – varjundiga ilus punane.##.
’Jeanette’ – veinipunase purjega heleroosad õied.##

       ’Judith’ veinipunase purjega helelillad õied ##
       ’Kate’ – helepunane seest veinipunane##

’Patrica’- veinipunaste kiirtega helelillad õied.##
       ’Purper Majesty'- veinipunase purjega lillakasroosad õied.##

’Rosanna’ – erkpunased õied .##
’Royalty White’ – lilla sisuga valged õied. ##
’Tony’-roosakaspunas purjega valged õied.##

Sor  did:  

-
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’Regalia Mid.Salmon’ – tumeda sisuga roosa õis. Hilisem õitseja.##
’Regalia Pink’ – tumeda sisuga tumeroosa purjega. Varasem õiseja. ##
’Jolenta’ – helelilla õis, tumelilla purjega. ##
`Mosquitaway Megan`- väiksemad tumelillad heledate servadeg õied ##
`Angel Fay`- väikseõieline roosa seest tumedam ##
`Angel Joy`- väikseõieline õrnroosa seest lilla ## Hind:

72. Viirpelargoon (  Pelargonium zonale  ).   Haljastuses  üks  enimkasutatavatest  liikidest  Euroopas.
Kasvab  väga  hästi  ka  meie  kliimas.  Kasvukohaks  sobib  poolvarjuline  või  päikesepaisteline  viljaka
mullaga  koht,  eriti  hea oleks  kui  vihma peale  ei  sajaks.  Pistikpaljundus.  Istutatud  12 Ø ümarpotti.
Istutustihedus 16-25 tk/m2. Sortiment väga lai ja täieneb, kui soovite kindlat sorti, värvi, siis küsige!

Sordiseeria `TOSCANA` - rohelised lehed, õied suured, pooltäidis kuni täidis. Hea hargnemise ja kompaktse
kasvuga, rikkalikult õitsev taim. Pilgupüüdja.

Kompaktse kasvutugevusega sordid:
Castello ’Bernd’ - tumepunane. ##
Castello ’Claire’ - tumeroosakirju. 
Castello ’Isabella’ - valge. ##
Castello ’Onno’ - tumeroosa. ##
Castello ’Ronja’ - punane. 

       Castello ‘Lara’ – helelilla ##

Keskmise kasvutugevusega sordid:
Dolce Vita ’Anne’ - beebiroosa. ##
Dolce Vita ’Karen’ - helelilla. ##
Dolce Vita ’Linus’ - roosakirju. ##
Dolce Vita ’Lisa’ - lõheroosa. ##
Dolce Vita ’Mylena’ - punane. ##
Dolce Vita ‘Stella’ – valge seest roosa südamikuga. ##

       Dolce Vita ‘Sylvia’ – oranž ##

Sordid: Survivol Idols `Rosalinda`- täidisõielin roosa, meenutab veidi roosi õit.##
     `Chocolate Pink`- mustjasrohelise lehestikuga roosa, väga huvitav kontrast. ##
     `Chocolate Apricot`- mustjasrohelise lehestikuga oranz.##

            ’Grandeur Deco Appleblossom’ - Roosad täidisõied, heleda keskosaga. Lehed rohelised. Kõrgus 30-
50cm, laius 30-40cm. ##
           ’Rosebud Astrid’ – Roosade roosilaadsete vihmakindlate täidisõitega sort. Kompaktse kasvuga. ##
           ’Estelle Appleblossom’- laiuva kasvukujuga, väga suurte õisikutega, õied õrnroosad seest 
tumedamad. ##  
           ’Summer Twist Rose’ – teravatipulised roosad kroonlehed, roheline lehestik. ##
           ’Flic Flac Violet Nova’ – pooltäidis õied, rohelised lehed. Õievärvus roosa kuni lilla roosa kirju. ##
           'Sarita Dark Red 2019'- tumedam särav punane.##

Hind:
73. Luuderohulehine  pelargoon  (  Pelargonium  x  peltatum  ).   Tugevamakasvulisem  ja

vastupidavam kui P. zonale, kasutatakse rõdukastides ja amplites, rippuv. Kasvutingimused sarnased P.
zonalega. Pistikpaljundus. Istutatud 11-12 Ø ümarpotti. 5-7tk/jm.

Sordirühm’TOSCANA  ’  - Täidisõielised sordid. Säilitavad oma kasvukuju kogu kasvuperioodi vältel. Kõiki 
sorte iseloomustab ühtlane varajane õitsemine.

Sunflair ’Linda’ - roosa. ##

-
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Sunflair Eva’ - valge, punaste tolmukatega. ##
Sunflair ‘Ruben’ - tumepunane. ##
Sunflair ‘Lollipop Chris’ - punakaslillade soontega, seas ka heleroosat.

       Sunflair ‘Josina’ – tumeroosa ##
       Sunflair ‘Amethyst’ – tumelilla ##
       Sunflair -Paula’ – helepunane ##
       Medio ‘Teske’ - helelilla, lavendel. ##

Medio ’Rita’ - tume neoonroosa. 
Medio ’Lollipop Nixe’ - tumepunase ja valge kirju. 
Medio `Lollipop Mariska`- violetse ja valgekirju.##
Medio `Karolina`- tumepunane.

Sordirühm’DECORA’- Hea harunemise ja hästi tiheda, kompaktsema kasvuga, väga rikkalikult õitsev, 
kuumatolerantne lihtõieline s.r., õievarred heledad, isepuhastuv. Väga hea s.r. haljastusse. ’Minibalcon’i s.r. 
on edasiarendus ’Decora’ s.r.-st

'Rosa'- heledam roosa.##
'Dark Pink'- tumeroosa.##
'Red'- punane. 

      ’Minibalcon Pink’ – roosa ##
      ’Minibalcon Red’-  punane ##
Sordirühm’VILLE DE PARIS’- Lehed tumerohelised, hea harunemise ja jõulise kasvuga, rikkalikult õitsev, 
kuumatolerantne lihtõieline s.r. Sobib pikalt rippuma. Isepuhastuv. Väga hea s.r. haljastusse.

’Brilliant’ - tumeroosa õis, valkjas südamik.  
'Pink'- beebiroosa.
’Strawberry’- tumeroosa.
'Red'- punane.
‘Dresden’ - valge õrnroosaga. Kompaktsem, võrreldav Decoraga. 

Sordirühm ’BALCON’- lihtõieline rohelise lehestikuga. Kõrgus 45cm laius 90cm. Isepuhastub õitseb kogu 
suve talub hästi kuuma. ’Ville de Paris’ kasvutugevusega, tihedam ja parema hargnemisega. Jõuline kasvuga,
rikkalikult õitsev, kuumatolerantne. Sobib pikalt rippuma. Väga hea s.r. haljastusse.
       ’Red’ – punane ##
       ’Polar’ – valge ##
       ’Stellena’ – roosa valge servaga, picotee  ##
       ’Noa’(Strawberry) – neoonroosa ##
       ’Desrumeaux’ – roosa keskelt hele, bicolour ##
       ’Pink’ – roosa ##
       ’Dark Pink’ – tumeroosa ##

Hind:
74. Hiidhirss (  Pennisetum  ).  
Neegrihirss (Penniseetum glaucum).-Üheaastane rohttaim kõrgusega 50-120 cm. Varred püstised. Õisikud
silindrilised,  tihedad,  kuni  25 cm. pikkused,  tume-violetset  värvi.  Pöörised võivad olla  ka tumepruunid.
Õitseb juulist septembrini. Armastab väga valgust, ja on küllaltki põuakindel ning mulla suhtes vähenõudlik.
Istutatud 12 Ø ümarpotti. Seemnest paljundus. Istutustihedus 12-20 tk/m2
Sort ’Purple Majesty’- tumeda lehestikuga ja lahedate õisikutega 1-1,5 m. kõrgune taim. Kolm- neli taime
potis ## Hind:
Purpur-hiidhirss (  Pennisetu purpureum  ).   Istutatud 15-17 Ø ümarpotti. Pistikpaljundus. Istutustihedus 9-12
tk/m2. Ei ole talvekindel!

‘Vertigo’  -  tumedate laiemate lehtedega,  üsna kõrge (100-150cm) sort.  Pakub silmailu kogu hooaja
vältel.## Hind:

-
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Harjas-hiidhirss  (  Pennisetu  setaceum  ).    Istutatud  12 Ø ümarpotti.  Pistikpaljundus.  Istutustihedus  12-20
tk/m2. Ei ole talvekindel!
Sort: ’Rubrum’– mahagonpruunid,  kitsad  lehed.  Taimeseadetes  tekitab  oma värvusega  tugeva  kontrasti.
Kõrgus 40-70 cm. ## Hind:

’Sky Rocket’– valge rohelisetriibuline lehestik, veidi kompaktsem kui Rubrum, pähikud hästi pikad ja
ilusad helehallid. Väga efektne taim. Kõrgus 40-60 cm. ##

'Fireworks'- triibuline lehestik on kaetud intensiivse punakasroosa tooniga, kasvult kompaktsem. Soovib
kasvamiseks sooja kohta. Huvitav ja efektne. Kõrgus 40-50cm.##

`Cherry  Sparkler`-  noor  lehestik  rohelise-valgekirju  mis  kasvades  värvub  roosaks.  Ilusad  kaardus
pähikud roosad. Kõrgus 40-60 cm. Soovib kasvamiseks sooja kohta. ##

Hind:
Villane-hiidhirss (  Pennisetu villosum  ).   Üheaastane kohevate õisikutega rohttaim, kõrgusega 40-60 cm. 
Soojalembeline. Võib liigse lämmastikuga lamanduda. Istutatud 12 Ø ümarpotti. Seemnest paljundus. 
Istutustihedus 9-16 tk/m2.

`Nemira`- Hind:
75. P  uistuunia   e. Puispetuunia ja petuunia hübriid. (  Petchoa x hybrida  )  
Uus aretus, milles on ühendatud aed-puispetuunia õiterohkus ja kiire taastumine pärast vihma ning petuunia
suured  õied  ja  tugevam  juurestik.  Poolrippuv  kasvukuju.  Jahukaste  kindel. Sobib  kasvatamiseks  nii
konteineris kui ka amplis. Istutustihedus 16-25 tk/m2. Kasvatame ainult ettetellimisel.
Sordirühm BEAUTICAL: 

 ’Bordeaux’ - veinipunane. ##
        ’Caramel Yellow’ - tumekollane, punakate soonte ja tumeda südamikuga.

 ’French Vanilla’ - kreemikasvalge, kollakate soonte ja tumeda südamikuga.
 ’Sunset Orange’ - oranž kollase varjundiga ##

        ’Pearl White’ – valge ##
                                                                                   Hind:

76. Ripp-petuunia, surfiinia(  Petunia hybrida  ).    Sobib potti,  rõdukasti,  amplisse, kõikjale kus on
võimalik rippuda, kuid suurepärase tulemuse annab ka pinnakattena. Soovib päiesepaistelist, viljaka mullaga
kohta. Väga vajalik regulaarne väetamine ja kastmine. Istikud saadaval ka ilma amplita. Pistikpaljundus.
Istutatud 11-12 Ø. Vihmasel suvel soovitame kindlasti suve teises pooles jahukaste tõrjeks fungitsiidiga paar
korda pritsimist. Istutustihedus 16-25 tk/m2.

KOMPAKTSEMAD JA PALLI MOODUSTAVAD SORDID.     Need sordid sobivad rõdukastid erineva 
suurusega potti ja miks mitte ka peenrasse. Need sordid on kompakse ja tiheda kasvuga ning ripuvad kuni 
20-30 cm.
Sord  irühm ’GO!Tunia’:   Väga varajane ja hästi kompaktne sordirühm. Püstise kasvuga, suurte õitega.

GO Tunia ’Burgundy’ - tume veinipunane. 
GO Tunia ’Pink’ - heleroosa. 
GO Tunia ’Cosmic Purple`- seest tumelilla, äär neoonroosa.
GO Tunia ’Purple Vein’ - helelilla, tumelillade soontega. ##

       GO Tunia ’ Neon Pink’ – neoonroosa soonega ##
       GO Tunia ’Cosmic Pink’ – seest tumelilla, äär heleroosa##

So  rdirühm ‘DEKKO’  :     Ümara, tiheda kasvukujuga, madal ja laiuv. Jahedat taluv s.r. Tähekest meenutava 
keskmise või veidi väiksema suurusega õis. Kõik sordid hästi ühesuguse karakteriga.

’Rose Star’ - hele ja tumeroosa triibuline. ##
‘White’ - valge.##
‘Light Blue’ - helesinine.##
‘Banana’ - kollane. ##
‘Red’ - punane. ##

-
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‘Purple’/’Mangenta’ - neoonlilla. ##
`Bright Pink`-heleroosa valge südamikuga.
`Sorbet`-kergelt varieeruv virsikukarva roosa.##

Sordirühm ’ORIGAMI’: täidisõieline s.r., üsna kompaktne ja tihe.
’Watermelon’ – roosakaspunane.

       ’Burgundy’- tumelilla
       ’Pink’ -roosa
       ’White’-valge
       ’Sugar Plum’ – lilla tumelillade soontega

KESKMISE  KASVUGA  SORDID.  Väga  head  ampli  ja  konteineristutuse  sordid,  võib  kasutada  ka
rõdukastides. Laiuva ja rippuva kasvuga, ripuvad umbes 40-50 cm.

Sordirühm  ’SANGUNA’: poolpikalt  kuni  pikalt  rippuvad.  Sobivad  aknakastides  ja  amplites
kasvatamiseks.  Hea  ilmastikutaluvusega. Veidi  hilisem,  aga  Kanepi  Aiandis  kasutame  väga  palju
haljastusamplites just seda sordirühma.

‘Salmon’ - lõheroosa.##
‘Sweet Pink’ - heleroosa.
‘Mega Purple’ – väga suure õiega erksam lilla.##
’Deep Lavender Vein’ - lilla, tumelillade soontega. 
’Red’ - tumepunane, mustjate soontega. ##
’Rose’ - tumeroosa valge südamikuga. ##
’White’ - valge. ##
`Mega Rose Vein`- suure õiega heledam sooneline lillakasroosa.
`Mega Purple Vein`- suure õiega heledam sooneline sinakaslilla.
`Sky Blue`- keskmine sinine.##
`Pastel Yellow`- heledam kollane, kellukja õiega.

Sordirühm 'VIVA': Moodustab tiheda tugeva taimepalli, hea harunemisega ja poolrippuva taimekujuga. Õied
ilusad ja hästi suured. 

'Hot Pink'- sooneline roosa, kompaktne ja tihe. ##
'Red'- väga ilus kontrastne punane.##
’Snowy White’ - kriitvalge, külm toon. 
‘Baroque Pink’ - roosa seest kollane. 
`Eclipse`- veinipunane rohekasvalkja äärega.##

Sordirühm ’  AMORE’:   õiele moodustub südame kujutis. Hea harunemisega ja poolrippuva taimekujuga.
`King of Hearts’ - valge punaste triipudega,  mis moodustavad südame kujulise efekti. 
’Pink Heart’ - valge roosade triipudega, mis moodustavad südame kujulise efekti. ##
’Queen of Hearts’ - kollakal taustal tumeroosad südamed. ##

Sordirühm ’POTUNIA/ POTUNIA PLUS’: Pistikpaljundus. Kompaktsem või keskmise kasvu ja õie 
suurusega. Moodustab palli ümber poti. Pikalt ei ripu, pealt aga tihedalt õisi täis, sobib amplisse ja potti. 
Ilmastikukindlad. Ei vaja pintseerimist.

’Pink Orchid’- sooneline heleroosa, väiksem õis.##
’Purple Halo’ – lilla valge servaga. 
’Popcorn’- rohekaskollane.##
’White’- kergelt kollaka südamikuga puhas valge.
`Dark Red`- tumedam punane.##
`Neon 2022`- tumeroosa.##
`Bubblecum`- tumedama südamega roosa.##

-
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Sordirühm ’SWEETUNIA’: Pistikpaljundus. Keskmise kasvu ja õie suurusega. Poolrippuv, rikkalikult 
õitseja amplisse ja potti. Ilmastikukindlad. Ei vaja pintseerimist.

’Black Satin’– väiksem päris must õis. ##
'Pinkalicious'- tumeroosa.##
’Starfish’ - heledama ja tumedama sinakaslilla triibuline. 
'Suzie Storm'- mustjate soontega tumeroosa. ##
’Johnny Flame’– mustjate soontega veinipunane, väga huvitav õis. ##
‘Miss Fantastic’ - tumepunaste soontega neoonroosa. 

Sordirühm ’FAMOUS’: väga hea harunemisega, varakult õitsev, poolpika kasvukujuga. Päris hea amplis
`Hot Pink` - tumeroosa.##
’Red Fire’ - punane. ##
’Red Star’ - punane valgete triipudega. 
’White Blue Vein’ - helelilla sooneline.
`White` - valge.
’Yellow’ - kollane.
‘Pink Vein’ - roosa, seest punakas.##
‘Apricot’ - aprikoosioranž. ##

       ‘Cherry Sky’ – roosa kollaste triipudega. ##
       ‘Baby Doll 2022’ - tähistaeva täpiline roosa õis valgete täpikestega.##

Sordid:-pistikpaljundatavad sordid, igaühes midagi head.
’Glacier Sky’ - sarnane sordiga ’Night Sky’, tumesinisel täpilisel õiel lisaks valge äär. ##
`Electric Purple Sky`- tähistaeva täpiline veinipunane õis.##
’Night Sky’- tähistaeva täpiline tumesinine õis valgete täpikestega, rippuv.##  
‘Royal Sky’ - tähistaeva täpiline lilla õis.
‘Lavender Sky’ - tähistaeva täpiline lavendlisinine õis.
Suprise Sparkling ‘Red’ - punane valgete täppidega. ##
Suprise Sparkling ‘Burgundy’- veinipunane valgete täppidega.##
`Itsy White`- umbes 1 euro suurused valged õied, väga rikkalikult õitsev, meenutab bakopat.##
`Itsy Magenta`-umbes 1 euro suurused veinipunased õied, väga rikkalikult õitsev, meenutab bakopat.##
`Mystical Midnight Gold`- täidisõieline mustjaspunane kollakasvalge äärega.##

       ‘Bee’s Knees’ – särav kollane ## UUS

TUGEVAMA KASVULISED SORDID. Head sordid keskmisesse ja suurde amplisse, suuremasse 
konteinerisse. Korralikult rippuvad ja tugevama kasvuga

Sordirühm 'SURFINIA': esimene ripp-petuunia sordirühm, tugeva kasvu ja tugevalt rippuva kujuga. Õied
ilusad  ja  suured.  Sordid  on  teada  ja  tuntud.  Sordirühma suurimaks  probleemiks  on  veidi  kehvem
harunemine  ja  õitsemine  ampli  ülemises  osas taime  keskel,  amplid  võivad  jääda  pealt  paljaks.
Pistikpaljundus.

'Blue'- tumesinine, tugevakasvuline ja lihav.
’Compact Purple Vein’– roosakas-violett, tumedamate soontega. ##
'Heavenly Blue'- Lavendli tooniga sinine. Meie 2016 a. võrdluskatses pidas väga hästi vastu ja oli parim 

heledam sinine.
’Hot Pink’- tumeroosa, tugevakasvuline ja lihav. ##
’Hot Red’- punaks roosa, tugevakasvuline ja lihav. ##
‘Impulz Yellow’ - helekollane, tumekollaste soontega. 
‘Lime'- rohekaskollane. 2016 a. võrdluskatses pidas väga hästi vastu ja oli üks ilusamaid kollaseid ##
’Purple’- purpurpunane, tugevakasvuline ja lihav. ##
‘Sky Blue’ – helesinine.##

-
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`Sweet Pink`- tumedama südamega heleroosa.
‘White’ – valge ##

Sordirühm ’Supertunia VISTA’: keskmise suurusega ilmastikukindlad õied, s.r. sobib hästi haljastusse 
amplisse ja ka pinnakatjaks. Tugevakasvuline ja lopsakas veidi metsik.

`Bubblegum`- beebiroosa.##
`Paradise`- roosakaspunane.##

Hind:
77. Petuunia (  Petunia  ).   Õitseb kõige rikkalikumalt päikesepaistelises kohas. Pinnase suhtes pole eriti 
nõudlik. Vanem taim talub ka lühiajalisi ja kergeid sügiseseid külmi. On üks suurima värvivalikuga 
suvelillesid. Kõrgus 20-30 cm. Soovitatav istutustihedus 25-30 taime/m2.  Istutatud 9 ümarpotti.

GRANDIFLORA SORDIRÜHMAD (  Petunia grandiflora  )   – suureõielised sordid. Seemnest paljundus.
Sordirühm ’LIMBO GP/MAMBO GP’: kompaktne, geneetiliselt väga madal s.r.,  väga rikkalikult õitsev,
suured kergelt lokkivad õied. Ennast juba tõestanud sordirühm. Kõrgus 20-25 cm.

’Burgundy’ – sügavpurpurne õievärvus. 
’Burgundy Picotee’ – tumepunane õis, äärest valge.
’Orchid Veined’ – helelille tumedate soontega. ##
’Plum’ – sooniline veinipunane.
’Red’ – sügavpunane. 
`Red Picotee` - punane valge äärega.##
’Red Veined’ – roosa punaste soontega ##
’Pink Morn’ -  keskelt valge äärest roosa õis.
’White’ – säravvalged õied. ##
’Blue’- tumesinine. ##
’Blue Picotee’ – tumesinine valge äärega.
'Peach'- lõheroosa.##

       ’Picotee Mix’ – erinevad värvid valge äärega ##
       ’Salmon Morn’ – roosa seest valge ## Hind:
Ripp-petuuniaid  ja  petuuniaid  on  ettetellimisel  võimalik  vastavalt  soovile  valida  veel  väga  palju
erinevaid kombinatsioone ja värve, KÜSI VAJALIKKU! 

78. Suvifloks (  Phlox drummondii)  .   Armsa õie kujuga roosades, punakates ja lillades toonides lill.
Kasvukohaks sobib pigem keskmisest veidi kuivem ja soojem päikeepaisteline koht. Vajab viljakat mulda.
Seemnest paljundus. Istutatud 11 Ø  ümarpotti.  Istutustihedus 25 taime/m2. Saadaval ainult ette tellides.
SAADAVAL AINULT ETTETELLIMISEL!

                                                                Hind:
79. Ilunõges (  Plectranthus coleoides  ).   Lehtdekoratiivne taim. Kasvab mõnusalt lopsakaks ja annab
lillepottides  ning  vaasides  hästi  mõnusat  liikumist(tema  kirjulehelised  võrsed  kasvavad  taimestikust
kõrgemale  ja  vajuvad siis  raskuse  mõjul  alla  poole).  Kasvutingimuste  suhtes  eriti  nõudlik  ei  ole,  mida
soojem  koht  ja  rammusam  muld  seda  lopsakamaks  kasvab.  Pistikpaljundus. Istutatud  10  ümarpotti.
Istutustihedus 16-25 tk/m2. Valgeservaline vorm.

Hind:
80. Mururoos (  Portulaca grandiflora  ).   Ilus madala kasvuga õierikas taim, eelistab päikesepsistelisse
ja  hea  mullastikuga  kohta.  Kontrastsete  värvidega  õied  päeval  avatud,  öösel  suletud.  Kõrgus  15  cm.
Istutustihedus 20-35 tk/m2. Seemnest paljundus. Istutatud 9 Ø ümarpotti.
Sort “Happy Hour Mix”: kompaktne taim, pool-topeltõied läbimõõduga kuni 4 cm, suurepärane 
pinnakattetaim. ##

Hind:

-
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81. Harilik portulak   (  Portulaca oleracia  ).     Laiuva kasvukujuga sobib peenrasse, konteinerisse ja
amplisse. Kirgaste värvidega õitseb kevadest sügiseni. Nahkjate lehtedega, kui päikest ei paista paneb õied
kinni. Eelistab päiksepaistelist kasvukohta.Istutatud 11 Ø ümarpotti. Istutustihedus 16-25 tk/m2

  Sordirühm ’MEGA PAZZAZ’ : Rippuva kasvukujuga sordirühm. Sobib täispäikeselise kuuma kasvukoha
peale amplitesse ja rõdukastidesse. 

         ’Dark Pink’- tumeroosa ##
         ’Gold’ – kollane ## Hind:
Miisusaba (  Ptilotus exaltatus  ).   Ilusate suurte karvaste roosade sabadega taim, vajab  päikesepsistelisse
ja hea mullastikuga kohta. Ei talu liigniiskust, kuid kuivust ja kuuma. Väga omapärane soolotaim. Kõrgus
30-40 cm. Seemnest paljundus. Istutatud 11 ümarpotti. Istutustihedus 20-25 tk/m2.
Sort ’Joey’: roosa ja karvane. ## Hind:
82. Riitsinus (  Ricinus communis  ).   Kõrge, kastanipuu taoliste lehte ja kobaras asuvate viljadega taim.
Kasvab  hästi  viljakal  ja  päikesepaistelisel  kohal.  Kõrgus  1-1,5  m.  Seemnest  paljundus.  Istutatud  15  Ø
ümarpotti. Istutustihedus 6-12 tk/m2.
Sordid  : ‘  Carmencita Red’- tumedad lehed ja punane õisik. Kõrgus 1,2-1,5 m. Hind:

83. Hall  salvei  (  Salvia  farinacea  ).   Suurepärane  pinnastiku  kattetaim  kombinatsioonis  teiste
taimedega. Istutatud 11-12 Ø ümarpotti. Istutustihedus 16-25 taime/m2.

Sort: ’Victoria Blue’ – kompaktse kasvuga, väga hea harunemisega. Kõrgus ca 45-50 cm ja laiuvus 30 cm. 
Kasvukohana sobib täispäike ja poolvari. Ideaalne peenrataim ja lõikeõis. Õitseb kuni külmadeni.

Hind:
Sordirühm ’FARINA’: varajane ja pika perioodi jooksul õitsev efektsete värvidega s.r. kõrgus ~40 cm. 
Pistikust paljundus.

’Farina Arctic Blue’ – sinine/heledama tipuga õied. 
’Farina Silver Blue’ – paksud helelillad õisikud. 
’Farina Bicolor Blue’– paksud lilla ja halliga õisikud.##

       ’Farina Blue’ -sinised õsikud ##
Sort  :   `Mysty` - Ristand. Erakordselt intensiivsed sinised ja suured õied. Kompaktse ja ühtlase kasvukujuga.
Sobib istutamiseks nii peenrale, kui konteinerisse, nii soolotaimena, kui kombineerituna teiste taimedega.
Kõrgus koos õisikuvartega kuni 30-40 cm. Väga efektne sort. Liblikate ja mesilaste suur lemmik. ##

Hind:
84. Hübriidsalvei (  Salvia x hybrida  ).   Erinevate salviate ristandid. Sobivad soolo taimedeks lastidesse
ja pottidesse. Väga efektsed. Kasvatame suurtes 15-17 cm. pottides, pistikpaljundus. Istututihedus 9-12tk/m2

2020 aasta sordivõrdluskatses läbi proovitud sordid.
Sordid:

’Amistad’  -  tumevioletsed  õied  on  muljetavaldava  välimusega  kogu  suve  jooksul.  Jõuliselt  püstine
kasvukuju, kõrgus ca 100 cm. Haruneb ja õitseb paremini, kui äraõitsenud õisikud eemaldada. 

’Love and Wishes’ - Lillakaspunased õied. Jõuliselt püstine kasvukuju, kõrgus ca 70-80 cm. Haruneb ja
õitseb paremini, kui äraõitsenud õisikud eemaldada.

`Mystic  Spires`  -  sinakaslillad  suured  õied.  Hästi  haruneva  kasvukujuga.  Sarnane  hallsalveiga,  aga
tugevama kasvuga. Sobib istutamiseks nii peenrale kui konteinerisse. Sobib täispäike ja poolvari. Parasniiske
piinas. Kõrgus koos õisikuvartega 60-80 cm ja laiuvus 50 cm. Liblikate ja mesilaste suur lemmik. 2020
sordivõrdluskatses väga efekte esitlus. Soovitame!! ##

`Wendy`s  Wish`  -  Laiuv,  põõsakujuline,  hästi  harunev.  Õied  on  lillakasroosad  ja  õisikuvarred
tumepunased. Õitseb hiliskevadest sügiseni. Kasvab kuni 80 cm kõrguseks. Ideaalne peenrahaljastuse või
konteineri taim. Eelistab täispäikest ja talub põuda. Liblikate lemmik.

‘Purple and Bloom’ - Laiuv, põõsasjas, hästi harunev. Lillad õied, tumeda varrega. Kõrgus ~ 90 cm.#

-
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Sordirühm  ’  ROCKIN  ’:     Muljetavaldava  välimusega  kogu  suve  jooksul.  Jõuliselt  püstine  kasvukuju,
kõrgus umbes 80-100 cm. Sobib ka üksiktaimena peenrale või balkonile. Meelitab  mesilasi ja liblikaid.
2020 aasta sordivõrdluskatses oli väga silmapaistev s.r. Soovitame!!

‘Deep Purple’ - Lillad õied, mustade tupplehtedega.
‘Fuchia’ - Fuksiaroosad õied, tumedate tupplehtedega. ##
‘Sky Blue’ - Helesinised õied, tumedate tupplehtedega.##
‘True Blue’ - Tumesinised õied, tumedate tupplehtedega. Hind:

85. Aedsalvei  (  Salvia  officinalis  ).    Tegemist  on  aromaatse  poolpõõsaga,  mis  meie  oludes  ei  ole
talvekindel. Taim on halli lehestiku ja lillakassinise õisikuga. Kasvukohana eelistab hästi vett läbilaskvat
mulda. Talveks tuleks katta lehtedega. Istutustihedus 20-25 tk/m2

Sordid:
`Hexenmantel’ - kolmevärviline lehestik-punane, roheline, valge.
’Purpurmantel’ - tumepunased, sametised lehed.
`Culinaria` - aromaatne, suureleheline, dekoratiivne. Hind:

86. Leeksalvei (  Salvia splendens  ).   Eelistab päikesepaistelist viljaka mullaga kasvukohta. Õitseb kaua
ja rikkalikult, väga kontrastsete värvidega. Istutustihedus 20-35 taime/m2. Seemnest paljundus. Istutatud 9 Ø
ümarpotti.
Sordirühm ’UNICA’: madalaksvuline, väga erinevate värvidega ja ka kirjude õitega sordirühm. Kõrgus 20 
cm. Varajane. Sobib nii peenrale kui potti istutamiseks. Võimalik tellida ka värve eraldi.

’Red’ – tulipunane õisik. 
Sordirühm ’REDDY` natural dwarf: Tumeroheline lehestik. Geneetiliselt kääbuskasvuga sordirühm. Ei veni 
välja ja ei vaja pidurdamist. Kõrgus potis 15-20 cm ja peenral 20-25 cm. Ühtse kasvukujuga ja varajase 
õitsemisega.

`Bright Red` - erkpunane.##
`Full Mixture` - kõikide värvide segu. Võimalik tellida ka värve eraldi.    Hind:

87. Väikeselehine salvei  (  Salvia greggii  ).   Põhja-Ameerika  Mehhiko ja  Texase  kõrbealadelt  pärit
salvi  liik.  Eelistab  kasvada  päikesepaistelisel  hea  drenaaziga  viljakal  mullal.  Õrnad,  elegantsed  õied
meelitavad ligi liblikaid, ei ole eriti hooldusnõudlik. Talub väga hästi kuumust ja põuda. Kõrgus 30-40 cm.
Seemnest paljundus. Istutatud 11 ümarpotti. Istutustihedus 20-25 tk/m2.

Sordid:
`Mirage Soft Pink`- õrnalt lillakas heleroosa.
`Mirage Pink`- roosa väikese valge kurguga. Hind:

88. Oivaline ja metssalvei (  Salvia x superba  ).   Kompaktsed,  hästi  harunevad, põõsasja kasvu ja
püstiste  õisikuvartega  taimed.  Eelistab  päikesepaistelist  paika.  Õitseb  juunis,  juulis  ja  varasel
tagasilõikamisel veel kuni 2 korda hooajal. Sobib nii peenrale, kui potti. Kõrgus 25-35 cm.(sinine kõrgem,
roosa madalam) Seemnest paljundus. Talvekindel püsik.  Istutustihedus 20-25 tk/m2.

Sort: 'April Night'-hästi hargnev sort. Väga varakult õitsev lillakassiniste õitega, kõrgus 30 cm.

Sordirühm ’SENSATION’: Keskmise kasvuga vastupidav ja rikkalikult õitsev s.r. Väga hea hargnevuse ja 
talvekindlusega. Tihedad õisikud.

’Medium Deep Blue’- lillakassinine 
’Medium Deep Rose’- tumeroosad õisikuvarred rooseade õitega.

Hind:
89. Sanvitaalia  (  Sanvitalia  speciosa  ).   Sanvitaalia  on  kena  väikeste  kollaste  õitega  lill.  Sobib
amplitesse,  konteineritesse,  on  ka  hea  pinnakatja.  Kasvukoha  suhtes  eriti  nõudlik  ei  ole,  aga  eelistab
päikesepaistelist,  kuid mitte väga kuiva kohta.  Kasvab väga hästi  ka madalamatel  temperatuuridel.  Eriti

-
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paistab  silma  augusti  lõpus  -  oktoobris,  kui  teised  lilled  hakkavad  õitsemist  lõpetama. Istutatud  11  Ø
ümarpotti. Istutustihedus 20-25 taime/m2. Pistikpaljundus.
Sordid: 

’Sunvy Super Gold` - Keskmise kasvuga kompaktne taim. Poolrippuv ning rohelise lehestikuga. Varane
õitseja . ##

’Sunvy Yellow Steel’ - kompaktse kasvuga, suurte kollaste õitega. ##
`Santiago Great Yellow` - Eriti suured kollased õied ja roheline tihe lehestik. Hea kuumataluvusega.

Kompaktse kasvuga rippuv taim. Sobib nii amplitesse kui konteineristutuss.
`Santiago Bright Yellow`- keskmise kasvuga veidi heledam kollane.

Hind:
90. Hõbeleht (  Senecio cineraria  ).   Sobivad ka  lahjemad mullad,  päikesepaiste  või  poolvari.  Talub
lühiajalisi  öökülmasid.  Vähenõudlik  ja  väga  tänuväärne  haljastustaim.  Istutustihedus  25-35  taime/m2.
Seemnest paljundus. Istutatud 9 Ø ümarpotti.
Sort: ’Silverdust’- üks madalaimatest (kõrgus 20-25 cm) sortidest. Tugevalt lehistunud, hästi heledate, 
hallide lehtedega. Võimalik tellida ka sügiseks, dekoratiivne ka peale külmasid ##

’New Look’ – suured, hallikarvalised lehed. On ümaramate lehtedega kui ’Silverdust’.##   
Hind:

91. Senecio candidans     ’  Angel Wings’   -Viltleht. Hallid südajad suured lehed. Kõrgus kuni 40-50cm. 
Väga silmapaistev välimus. Talub hästi nii päikesepaistelist kui poolvarjulist kasvukohta ja ka põuda. Ei 
ole nõudlik. Istutatud 13-19 Ø ümarpotti. Pistikpaljundus. Istutustihedus 16-20 tk/m2. ##

Hind:
92. Tiiviklill  (  Scaevola  aemula  ).  Rikkalikult  õitsev  laiuv  või  poolrippuv  taim.  Soovib  soojemat
kasvukohta. Õied õitsevad järjest varre tipu suunas. Väga tänuväärne taim. Pistikpaljundus, istutatud 11 Ø
ümarpotti. Istutustihedus 16-25 taime/m2 

Sordirühm ’FANCY` - Ümara ja tugeva kasvukujuga. Varajane õitsemine, Sobib potti ja amplisse. Pigem 
püstine kui rippuv kasvukuju.

`Blue` - sinine.##
`Pink` - roosa.##
`White` - valge.##

Sordirühm ’  SCALA   ̀  - Ümara, rippuva ja tugeva kasvukujuga. Varajane õitsemine, keskmise suurusega õis. 
‘White’ - valge
‘Blue ’ - sinine
‘Pink’ - tumeroosa. Hind:

93. Stepirohi (  Stipa tenuissima  ).     Kiirekasvuline moodustab 40-60 cm kõrgused elegantsed puhmad,
siidjad niitjad varred lainetavad väikseimagi tuulepuhangu juures. Ilus ja sihvakas kõrreline. Sobib ideaalselt
nii üksikult kui ka gruppidena. Kasvukohaks päikesepaisteline, kergema, vett hästi läbilaskva mullaga koht,
Ei talu liigniiskust. Seemnest paljundus, istutatud 12 Ø ümarpotti. Istutustihedus 16-25 taime/m2.
Sort: ’Pony Tail’ -  roheline lopsakas puhmas. Sobib lillekastidesse ja peenardesse. ##

Hind:
94. Uusmeremaa tuulehein (   Stipa Arundinacea  )   
Kasvab täispäikeses kuni poolvarjulises kasvukohas. Meie oludes suvik.Istutustihedus 16-25 tk/m2. 
Sort: `Pheasant Tails` - Roheliste lehtedega, mis sügisel oranžikas pruunikas värvuvad. Kõrgus ja laius kuni
100cm. Sarnaselt stepirohule sobib sügistalviseks haljastuseks. ##

Hind:
95. Bakopa ehk Südajas suutera (  Sutera diffusa  ).   Suurepärane pinnakatte ja amplitaim. Kuumal
suvel õitseb vähem, aga jahedamate öödega kattub jälle rikkalikult õitega. Pakub häid kombinatsioone teiste
ripp- või pinnakatte taimedega. Pistikpaljundus. Istutatud 11 Ø ümarpotti. Istutustihedus 16-25 taime/m2

-
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Sordirühm ’GULLIVER’: suurte ilusate õitega s.r., hästi harunev ja avatud kasvuga taim. Ideaalne 
amplitesse ja mixidesse teiste taimedega.

'Dynamic White' – suured valged õied.##
'Compact White'- tihedalt suuri valgeid õisi täis taim, kompaktsem.##
`Blue` - sinine.##
`Pink` - roosa. ## 

Sordirühm ’  SCOPIA  ’:   suurte ilusate õitega s.r., hästi harunev ja avatud kasvuga taim. Ideaalne amplitesse ja 
mixidesse teiste taimedega.

‘Double Snowball’ - valge topeltõieline.##
‘Double Lavender’ – helelilla topeltõieline ##

Sordirühm MEGA COPA:  suuremate õitega sordirühm.
      ‘MegaCopa Sky Blue’ - suured helesinised õied.##
      ‘MegaCopa Vers White’ - suured valged õied.##
      ‘Mega Copa Pink Shine’ – suured roosad õied ##

Hind:
96. Peiulill e. tagetes (  Tagetes  ).   Pinnase suhtes väga leppiv, kasvab hästi nii päikesepaistelises kui ka
poolvarjulises kohas. Tagetes on väga ilmastikukindel. Istutustihedus 25-35 taime/m2. Seemnest paljundus. 
Kõrge tagetes (  Tagetes erecta  ).    Istutatud 11 Ø ümarpotti.
Sordirühm: ’TAISHAN’: väga suured täidisõied. Hästi kompaktsed kuni 25 cm kõrgusega taimed. Ühtne 
taime kasv terve sordirühma piires.

’Orange’ – oranž.##
'Yellow'- kollane.## Hind:

Madal peiuill (  Tagetes patula  )  . Istutatud 9 cm Ø ümarpotti.
Sordirühm’BONANZA’: 100% täidisõied, rikkaliku õitsemisega, madalakasvuline (20-25 cm). 
Istutustihedus 30-35 taime/m2.

’Yellow’-  kollane. ##
’Deep Orange’- sügav-oranž, madalam kui teised. ##
’Flame’-oranži punase kirju(domineerib oranžikas), kollane serv. ##
’Gold’ – kuldkollane. ##
'Harmony'- mahagonpunane kollase südamega.
'Bolero' – kuldkollane punaste triipudega.
'Bee' – mahagonpunane kollaste servadega.##

Sor  did:  
’Fireball’ -  pruunikate, punaste värvide segu. Õie värvus muutb vananedes. Kõrgus 20-25. cm.##
’Flamenco’ - kollane, äärest punane, täidisõis. ##  

Hind:
Sort  : ‘Gold   Medal’ -   väga kuumuskindel, pehme rohelise lehestiku ja säravate kuldsete õitega. Taimed on 
väga tugeva põõsasja kasvuga ning õitsevad rikkalikult kogu suve ja sügise. Kõrgus umbes 50-80 cm. 
Pistikpaljundus. Võimas suur taim. Saadaval ettetellmisel. Hind:

97. Ahtalehine  peiulill  (  Tagetes  tenuifolia  ).   Pinnase  suhtes  väga  leppiv,  kasvab  hästi  nii
päikesepaistelises kui  ka poolvarjulises kohas.  Tagetes on ka väga ilmastikukindel.  Istutustihedus 20-25
taime/m2. Seemnest paljundus, istutatud 11-12 Ø ümarpotti. Kasvu kõrgus ligikaudu 30-40 cm.

Sordirühm ’LUNA’: kõrgus 25-30 cm. Erksad toonid ja tihe taim. Ühtlane kasvukuju. Õitseb rikkalikult
'Orange'- puhas oranž.
’Red’- tumedam punane.
'Lemon Yellow'- sidrunkollane. Hind:

-
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98. Väike mungalill e. kress (  Tropaeolum minus  ).   Seemnest paljundus. Istutatud 9 Ø ümarpotti.
Kiireks haljastuseks istutustihedus 20-25 taime/m2.
Sor  did:  

’Tip Top Mix’- kontrastsete värvidega rohelise-valge kirjuleheline sort. Kasvab lopsakalt ja õitseb 
rikkalikult. Ühes potis 3 taime.

’Sangria’- skarletpunased õied sinakasrohelise lehestiku kohal.Poolkerajas kasvukuju. Ühes potis 3 
taime. Hind:
99. Tunbergia (  Thunbergia alata  ).   Oranži  või  kollaseõieline roniv või  rippuv taim. Kasvukohaks
sobib soe, päikesepaisteline ja rammusa mullaga koht.  Istutatud 15  Ø cm. potti. Sobib ka amplitaimeks.
Pistikpaljundus. Istutustihedus 16-25 tk/m2. 

Sordirühm ’SUNNY SUSY’: Jõuline kasvukuju ja tugev tumeroheline lehestik. Varane õitseja. Õitseb 
rikkalikult säravates punastes toonides õitega. Täiendus ronitaimede sortimenti.

’White Halo’-valge musta silmaga.##
’Rose Sensation’ - roosa musta südamikuga õis. ## 
`New Orange` - oranž tumeda silmaga. 
`Cherry`- tomeda südamikuga pruunikaspunane õis.##
`Yellow Dark Eye`- helekollane tumeda silmaga. ##
`Orange Eye`- oranz õis musta silmaga ##         

       ’Terracota’ – kollane seest oranžikas, südamik must ##
Toestatud pott:

100.Argentiina raudürt (  Verbena bonariensis  )    Taime kõrgus kuni 120 cm. Õitseb alates juulist
kuni  sügiseste  öökülmadeni,  õied  sinakaslillad.  Tegemist  on  mitmeaastase  taimega,  mis  Eestis  kasvab
üheaastasena. Argentiina raudürt on kasvult hõre, püstine ja hästi harunev. Armastab toitaineterikast ja vett
hästi läbilaskvat mulda, kasvukoht päikeseline ja tuulevarjuline. Ei vaja erilist hooldamist. Massitaimena
annab peenrale juurde õhulisust. Istutatud 11-12 Ø cm. ümarpotti. Istutustihedus 12-20 taime/m2.
Sort:’Finesse’ – violetsed sarikas õied pikkadel kuni 100 cm kõrgustel vartel. ##

Hind:
101.Aed-raudürt (  Verbena x hybrida  ).   Talub kuiva, kuid eelistab viljakat mulda ja päikesepaistelist 
kasvukohta. Õitseb septembrini. Rikkalikku õitsemist soodustab ära õitsenud õisikute eemaldamine. Kõrgus 
20-25 cm. Istutustihedus 20-30 taime/m2. Seemnest paljundus. Istutatud 9 Ø cm ümarpotti.

Sordirühm ’OBSESSION’: üks kompaktsemaid sordirühmi. Moodustab põõsa, on kenasti hargnev. Kõrgus 
20 cm. Väga hea sordirühm.

Obsession ‘Blue with Eye’- lillakas sinine valge silmaga.##
Obsession ‘Pink’- roosa. ##
Obsession ‘Red’ - tumepunane. ##
Obsession ‘Red with Eye’- punane valge silmaga.##
Obsession ’Scarlet’- erepunane. 
Obsession ’White’- valge. ##

       Obsession ’ Twister  Red’ – õisik seest punane äärtest roosade õitega ##
Obsession ’Mix’ – erinevate värvide segu. Hind:

102.Raudürt  rippuv  (  Verbena  x  hybrida  ).   Sobib  suurepäraselt  amplitesse,  lillekastidesse  ja  ka
pinnakatteks.  On  rikkaliku  õitsemisega  ja  väga  ilmastikukindel.  Suurepäraste  erksate  värvidega
jahukastekindlad  sordid.  Pakub  suurepäraseid  lahendusi.  Pistikpaljundus.  Istutatud  11  Ø  ümarpotti.
Istutustihedus 16-25 taime/m2

Sordirühm ’LANAI’: jõuline kasv ja rippuv s.r. Suur ja tugev õis.
Lanai ’Compact White’ - kompaktne valge. 
Lanai ’Peach’ – virsikukarva oranž. 

-
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Lanai ’Rose Star’ – heleroosa õis valgete triipudega.
Lanai ’Candy Cane’- valge õis punaste triipudega. Väga hea ümar kasvukuju.

Sordirühm ’L  INDOLENA  ’: kompaktse kasvuga, lame kasvukuju, palju keskmise suurusega õisi. 
’Mangenta’ - neoonroosa. ##
’Purple’ - tumelilla
‘Red’ – punane. ##
‘Pink 2021’ – heleroosa. ##
`Blue Charme`- sinine väikese valge silmaga.##
`White`- puhas valge.##

Sordirühm ’WICKED’: erilised, kahevärvilised, õisikud. Poolpüstine kasvukuju.
’Hot Pink’ - hele ja tumeroosa kombinatsioon. ##
’Purple’ - hele- ja tumelilla kombinatsioon.
`Pink Peper`- roosa ja punase kombinatsioon.##

Sordirühm: ’DRUMS’: varajane, kompaktse tiheda kasvuga. Sobib amplisse. Väga vastupidav hallitusele.
      ’Red’- punane ##
      ’Red Shades’ –kahevärviline õis, keskelt punane äärest roosa õisik ##
      ’Blue’- sinine ##
      ’White’ – valge ## Hind:
103.Ripp-raudürdid 3 ühes   -   värviküllased kombinatsioonid raudürdi erinevatest sortidest. Samaaegne
õitsemine ja taimede ühtne kasvukuju.
Sordid:

MixMasters`Monaco`- roosa/punane/valge.##
MixMasters `Grand Prix` - lilla/valge/punane.##

Hind:
104.Roodne  raudürt  (  Verbena  rigida  ).   Veidi  sarnane  argentiina  raudürdiga,  aga  palju
madalam.Püstise kasvuga, kergelt laiuv taim. Õitseb  juunist  külmadeni ning lillades toonides õisikutesse
koondunud õitega. Armastab toitaineterikast ja vett hästi läbilaskvat mulda, kasvukoht päikeseline. Ei vaja
erilist  hooldamist.  Massitaimena  annab  peenrale  juurde  õhulisust.  Istutatud  11  Ø cm.  ümarpotti.
Istutustihedus 16-25 taime/m2.

`Santos`- ilusad violetsed õisikud, tugev püstine põõsajas taim.
Hind:

105.SUVE- JA SÜGISLILLE KOMBO:   Pakume mitmeid valmiskujundatud suuremas 19-30 Ø 
ümarpotis segusid. Liigid, sordid ja värvid on omavahel hästi kokku sobitatud ja kasvavad võrdselt. Enamus 
keskmise kasvuga.Võimalik tellida väga suurt sortimenti. Hind sõltub suuresi poti suurusest, küsi täpsemalt 
järele.

-
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Sügisene istutus

1.  Dekoratiivkapsas (  Brassica oleracea  ).   Kolmandaks istutuseks väga hästi sobiv liik. Talub
suurepäraselt  sügisesi  vihmasid  ja  öökülmi.  Mullastiku  suhtes  pole  eriti  nõudlik.  Seemnest  paljundus.
Istutatud 13 Ø ümarpotti. Istutustihedus 9-16 tk/m2.

Sordirühm ’NAGOYA’: taim on tihe, käharate leheservadega. Erksad värvused. Sobib väga hästi haljastusse.
’Nagoya Violet’- punakasvioletne.##
’Nagoya Mix’ – valge, roosa, violett. ## Hind sügiseks:

2.       Lehtkapsas (  Brassica oleracea  ).   Väga huvitavate lehevormidega köögivili ja haljastustaim. Püsib
peenras dekoratiivne kuni jõuludeni. Ei ole kapriisne, vajab ainult head viljakat mulda, siis on lopsakam.
Seemnest paljundus. Istutatud 11-15 Ø ümarpotti. Istutustihedus 4-12 tk/m2.

Sordid:
'Redbor'- väga säbruliste punakas lillade lehtedega taim, kõrgema kasvuga, pilgupüüdja.##
'Frosty'- väga säbruliste roheliste lehtedega taim, kõrgus 50 cm Hind sügiseks:

3.  Padipõõsas (  Calocephalus brownii  ).   Padipõõsas on helehall säbruline lehtdekoratiivne taim, millel 
kaugelt tundub et lehti ei olegi. Armastab hästi sooja kohta. Väga huvitav vaheldus. Sobib suurepäraselt 
rõdukastidesse ja aiavaasidesse, -pottidesse. Sobib ideaalselt ka sügiseseks istutuseks olles ka läbi talve väga 
dekoratiivne. Pistikpaljundus. Istutatud 8x8 nelikant potti.Istutustihedus 20-25 tk/m2.

Sordid: ’Challenge’ – hõbehall, kompaktne, K:20-30cm. ##  
`Silver Electra` - hõbehall, jõulisem ja püstisem kui `Challenge`, K:30-40 cm. 
`Compact Silver`- hästi kompaktne sort.##
’Silver Treasure’- kompaktne, püstise kasvuga. ##

                                                                                                        Hind sügiseks:
4.       Tarnad (  Carex  ).   Tarnad on pikkade peenemate  püstiste  või  kaarjate,  vastavalt  liigile  ja  sordile,
erinevat värvi lehtedega taimed. Sobib suurepäraselt erinevatesse kompositsioonidesse, väga hästi just ka
sügiseseks ja talviseks istutuseks. Annab juurde mõnusat liikumist. Istutatud 11-12 Ø ümarpotti.

’Feather Falls’ – Valge-rohelisetriibuline kergelt rippuvate lehtedega taim. Kõrgus 40 cm, laius 50 cm.
Ei ole külmakindel. Talub päikest ja varju. Sobib väga hästi kombinatsioonidesse.

Hind sügiseks:
Jaapani tarn (  Carex morrowii  )  
’Irish Green’ – tumeroheline, mustjate noorte lehtedega kompaktsem taim. Kõrgus, laius 50 cm. Sobib

hästi suvi-, sügis- kui ka talvistesse kompositsioonidesse.  Külmakindel ##
’Vanilla Ice’- kitsas, kompaktne, roheline kollakasvalge triibuline püstine lehestik. Kõrgus 25-30 cm.

Sobib hästi suvi-, sügis- kui ka talvistesse kompositsioonidesse.##
’Ice  Dance’-  Kõrgus  30-40cm.  Tumerohelised  valgete  servadega  lehed.  Kauni  kujuga  kompaktne

puhmas. Sobib varjulisse või poolvarjulisse kasvukohta. ##
Oshima tarn (  Carex oshimensis)  
’Maxigold’ - Kitsad, rippuvad, kreemvalge kesktriibuga lehed. Väga sarnane Evergoldiga, aga 

lopsakam.K: 25-30cm, L: 40 cm. Päikseline kuni poolvarjuline kasvukoht. Vett hästi läbilaskev pinnas. 
Sobib hästi suvi-, sügis- kui ka talvistesse kompositsioonidesse. ##

Riistarn (  Carex brunnea  ):     ei ole külmakindel ja ei sobi talvistesse kominatsioonidesse.
’Janneke’- rohelise-kollasetriibuline rohkem püstine taim. Kõrgus, laius 30 cm. 
’Lady Sunshine’- hele- ja tumerohelisetiibulise lehega taim, püstine taim. Kõrgus, laius 30 cm. 

-
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Keerdlehine  tarn  (  Carex  buchananii)   ’Red  Rooster’-    Tihe  püstine puhmik.  Igihaljas.
Pronksjaspruunid lehed, mis lõppevad allarippuva spiraaliga.  Eelistab parasniisket  kuni kuivemat mulda.
Sobib hästi  täispäike.  Veidike külmaõrn,  ei  kannata vettimist.  Sobib lillekastidesse,  -vaasidesse.  Säilitab
väga hästi dekoratiivsuse ka talvel. Seemnest paljundus. Istutatud ümarpotti. K:30-50 cm. ##

Paruktarn (  Carex comans)  -   dekoratiivne pehme ja elegantse kasvulaadiga taim.  Taim õitseb teisel
aastal. Keskmise vastupidavusega.
Sordid: `Bronco`-  punakaspruuni  lopsaka  rippuva  lehestikuga.  Sobib  hästi  üheaastaseks  sügis-talvisesse
haljastusse. Seemnest paljundus. Istutatud ümarpotti. K:30-40cm.##

      `Mint Curls` - mündiroheline, kergelt rippuv kõrreline. Sobib kombinatsioonidesse. K:25-30 cm. 
Hind sügiseks:

5.     H  elmikpööris (  Heuchera  ).     Dekoratiivsete lehtedega ja helmikjate õisikutega püsik. Mullastiku
suhtes pole nõudlik, kuid kergel viljakal mullal kasvab eriti kahar ja efektne. Külma ja kuivakindel taim.
Helmikpöörise lehed säilivad lume all kuni kevadeni kuni hakkavad kasvama uued. NB: Kõik sordid ei
ole eesti tingimustes pikaajalised püsikud. Istutustihedus 16-25 tk/m2.

Sordid:
’Champagne’ -  K: 30-35cm, L: kuni 35cm. Valkjad õisikud. Virsikuoranzid lehed, mis muutuvad 

kasvades ja vananedes šampanjarohelisteks. Õitseb juulist septembrini. ## 
’Fire Alarm’ - K:22cm (õisikuta), õisikuga kuni 45cm, L: kuni 35cm. Lehtede värv muutub 

kasvuperioodi vältel erepunasest sügav prunikaspunaseks. Valkjasroosad õisikud. Talub hästi põuda. 
Päikeseline kuni poolvarjuline kasvukoht. ##

’Ginger Peach’ - K: 25cm õisikuta, 45cm õisikuga; L: kuni 60cm. Valkjasroosad õisikud. 
Oranzikaskollased, tugevalt lokkis lehed. ##

’Georgia Peach’ - K: 35cm õisikuta, kuni 75 cm õisikuga; L: kuni 60 cm. Suured virsikuroosad lehed, 
valkjasroosad õisikud. Poolvarjuline kasvukoht.

’Electra’– Tugeva punase soonestikuga kuldkollased lehed, muutuvad hiljem ookerkollaseks õied 
kreemvalged, Kompaktne sort. K:35 cm. Meristeempaljundus. ##

’Black Beauty’–väga intensiivne mustjaspunane lehestik, lainelised lehed. K:60 cm. 
Meristeempaljundus. ##

`Black Pearl`- sügavmustjas lehestik, lainelised lehed. K: 20-25 cm.##
’Berry   Marmalade’  –purpurmustjas nahkjas lehestik. Sobib kasvama ka päikesepaistelisse kohta. Kiire 

kasvuga ja jõulise kasvukujuga. K:25-30 cm.##
’Wild   Rose’   – purpur-roosakas lehestik sügavate veinipunaste soontega, roosiroosad õied. Kiire kasvuga

ja laiuva kasvukujuga. Sobib päikeselisse ja ka varjulisse kasvukohta. K:25-30 cm. ##
`Northen Exposure Amber` - keskmise suurusega, ümarad, merevaigu värvi lehed. Rohekaskollased 

õied. Sobib täisvari või osaline vari. Keskmise kasvukujuga. K:35-40 cm.##
Hind:

6.        Helmikpöörise duod  :   Kaks kokku sobivat sorti ühes potis. Ilusad kombinatsioonid Istutatud 13-15 
Ø ümarpotti.

FloraSet ’Lime Ruffles/ Chocolate Ruffles’  - helerohelise ja tumepunase helmiköörise segu. ## 
FloraSet ’Ginger Peach/Black Taffeta’ - Oranzi ja tumelilla helmikpöörise segu. ##
FloraSet’Electra/Ginger Ale’–Erkkollase, punaste soontega ja kuldkollase lehega helmikpöörise segu. ##
FloraSet`Forever Purple/Glitter ’ - purpurlillade ja hõbedaste lehtedega helmikpööriste segu.K:25-30 cm

 Hind:

7.     Hõbeleht  (  Senecio cineraria  ).     Sobivad  ka  lahjemad  mullad,  päikesepaiste  või  poolvari.  Talub
lühiajalisi  öökülmasid.  Vähenõudlik  ja  väga  tänuväärne  haljastustaim.  Istutustihedus  25-35 taime/m2.
Seemnest paljundus. Istutatud 9 Ø ümarpotti.

-
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Sort: ’Silverdust’- üks madalaimatest (kõrgus 20-25 cm) sortidest. Tugevalt lehistunud, hästi heledate, 
hallide lehtedega. Võimalik tellida ka sügiseks, dekoratiivne ka peale külmasid ##
          ’New Look’ – suured, hallikarvalised lehed. On ümaramate lehtedega kui ’Silverdust’.

Hind sügiseks:

8.   Senecio candidans     ’  Angel Wings’   - hallid südajad suured lehed. Kõrgus kuni 40-50cm. Väga 
silmapaistev välimus. Talub hästi nii päikesepaistelist kui poolvarjulist kasvukohta ja ka põuda. Ei ole 
nõudlik. Talub kuni -10 C. Istutatud 13-19 Ø ümarpotti. Pistikpaljundus. ## Hind sügiseks:

Lilletornid
Valmistame  ka  vastavalt  teie  soovile  erineva  suuruse,  kuju  ja  hinnatasemega  lilletorne.  Lilletorne

pakume  rendile  ja  ka  müügiks.  Hinnatase  kujuneb  erinevate  kastmissüsteemide,  karkassi,
mullakomponentide ja istutusmaterjali kasutusest.

Rendi hind hõlmab istutusturvast, lisandeid, lilletorni ettekasvatamist, taimmaterjali, transporti
(kuni 100 km. kaugusele, kaugemale kokkuleppel), paigaldust ja sügisest tagasi toomist.

Pakume rendile:

Kahes suuruses KOONUSJAID LILLETORNE:
kõrgusega 180 -200 cm.- 820 EUR +KM.
kõrgusega 140-160 cm.- 490 EUR +KM.

Kolmes suuruses LILLEKERASID:
XXL - kõrgusega ~ 170-180 läbimõõt lilledega 160 cm.- 1200 EUR + KM.
L - kõrgusega ~ 160 cm, läbimõõt lilledega 130 cm.- 860 EUR + KM.
M - kõrgusega ~ 120 cm. läbimõõt lilledega 100 cm.- 660 EUR + KM.

Kliendi juures valmistatav lepatriinu. Lepatriinu ei ole hiljem teisaldatav. Lepatriinusid valmistame kas 
alatiõitsvast begooniast või kirinõgesest.

Lepatriinu, suur, rendi hind -440 EUR +KM.
Lepatriinu, väike, rendi hind -330 EUR +KM.

Lilletorni kastmisüsteemi või karkassi kahjustamisel rendiperioodi jooksul, tuleb lisaks tasuda 
vastavalt kahjustustele kahjutasu kuni 20 % rendi hinnast.

Amplid ja rõdukastid
Valmis  kasvatatud ampelpottide  ja  rõdukastide  hinnapakkumise  tegemiseks  palume
meiega ühendust võtta telefoni (+3725298986) või meili teel (info@kanepiaiand.ee).

Seletuskiri:
lillede liigid on ladinakeelses järjestuses

-
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UUS - antud sordid ja liigid on meie hinnapakkumistes esimest korda, enamus neist on ka värskelt 
aretatud või uuendatud.

## - neid sorte ja liike kasvatame ka kohapealt müügiks ning oma müügiketi tarvis.

Soodsaimad tellimistähtajad hiljemalt:    lilled                    15. jaan.
lilletornid           15.veebr.

Tellides lilletaimed talvel võite kindlad olla, et teile vajaminevad taimed on kevadel
õigel ajal ja soovitud koguses olemas. Hilisemal tellimisel ei pruugi kõiki liike ning sorte
vajalikes kogustes saadaval olla, seetõttu soovitame teil ühendust võtta ja taimed varakult ära
tellida.

Istikute  koondhinnakirjad  (suvilillede,  püsilillede  ja  puukooli  istikute  koond-
hinnakiri)  saadame teile  soovi  korral  e-mailile.  Püsilillede ja puukooli  jaehinnad on
aasta algusest saadaval ka meie kodulehelt.

Meie poolt pakume lillede hulgi tellimusele ka transpordi võimalust. Iga tellitud 2500.-
EUR väärtuses istikute kohta (ilma km.) on üks transport tasuta.

Lisainfot  saab meie  koduleheküljelt  www.kanepiaiand.ee  ,   kus on ka  väga  palju  ilusat
pildimaterjali  siin pakutavate sortide kohta. Meie igapäevaste tegemiste, uute pakkumiste,
huvitavate sündmuste ja kõige muuga saate kursis olla facebooki kaudu.
Ootame teid kõiki endale sõbraks.

Aadress: Kanepi Aiand OÜ tel. +3725298986
Kanepi e-mail: info@kanepiaiand.ee
Põlvamaa http://www.kanepiaiand.ee/

Head koostööd soovides,
Margus Vahtramäe

-
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	suvelillede tellimisnimekiri
	Tere. Saadame teile meie suure lillede nimekirja ja loodame, et leiate teile vajalikud taimed just siit. Kasvatame oma taimed just tellija soovide järgi. Kui teil on kindel soov, mida meie nimekirjas ei ole, siis küsige ikka pakkumist.
	Kanepi Aiand on aktiivselt tegutsenud lilleturul aastast 1993. Oma toodangut turustame peamiselt oma kahes aianduskeskuses Kanepis ja Põlvas, hooajalistes müügipunktides, laatadel, aiandus- ja lillepoodides ning paljude Eesti omavalitsustega sõlmitud haljastuslepingute kaudu.
	Meie kasvatame istikuid 9-30 cm. ümarpottides ja 20-50 cm plastik- ja 35-50 cm kookos ampelpottides.
	’Yellow’ -kollane
	‘Yellow Blotch’ kollane silmaga##
	‘Yellow Purple wing’ – kollane silmaga lilla purjega ## ’Blue Blotch’- sinine tumesinise silmaga.## ’Blue Velvet’- sinine tumesinise silmaga, huvitav kombinatsioon.
	’Blueberry Thrill’ - seest kollane äärest sinine ##
	‘White’- valge ##
	’Barcos’- erkpunane. ##

	’Peach Bronze Leaf’ – virsiku värvi õied, tumedad lehed ##
	Sordid: ‘Eva’ - tumeroheline heleda äärega. ##
	93. Stepirohi (Stipa tenuissima). Kiirekasvuline moodustab 40-60 cm kõrgused elegantsed puhmad, siidjad niitjad varred lainetavad väikseimagi tuulepuhangu juures. Ilus ja sihvakas kõrreline. Sobib ideaalselt nii üksikult kui ka gruppidena. Kasvukohaks päikesepaisteline, kergema, vett hästi läbilaskva mullaga koht, Ei talu liigniiskust. Seemnest paljundus, istutatud 12 Ø ümarpotti. Istutustihedus 16-25 taime/m2.




