
 SEEMI NOORTAIMED  2019

* = poolvalmis toodang. 12 cm pottides. Hinnaga € 1.50 - € 2.00
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BACOPA

Snowflake valge, väikseõieline x

* Snowflake valge, väikseõieline x x

Snowflake Improved valge, väikseõieline x

Bahia White valge, suureõieline x x x

Bahia Blue Sand sinine, suureõieline x

Scopia Double Snowball valge, suureõieline, täidisõitega x

* Scopia Double Snowball valge, suureõieline, täidisõitega x x

Copa Double White valge, suureõieline, täidisõitega x

Baristo Giga Blue sinine, suureõieline x

IMPATIENS WALLERIANA E. VIRK-LIISU TOPELT

Diadem      Salmon hele lõheroosa, täidisõieline, sobib rõdukasti ja pottidesse. x

  "               Red punane, täidisõieline, sobib rõdukasti ja pottidesse. x x

  "               Red Picotee valge/punane, täidisõieline, sobib rõdukasti ja pottidesse. x

  "               Peppermint valge/punane, roosa, sobib rõdukasti ja pottidesse. x

  "               Hot Pink roosa, täidisõieline, sobib rõdukasti ja pottidesse. x

Silhouette Purple tumelilla, täidisõieline, sobib rõdukasti ja pottidesse. x

* Silhouette Purple tumelilla, täidisõieline, sobib rõdukasti ja pottidesse. x x

* Silhouette Pink roosa, täidisõieline, sobib rõdukasti ja pottidesse. x

* Silhouette Rose Star roosa, täidisõieline, sobib rõdukasti ja pottidesse. x

Silhouette Red punane, täidisõieline, sobib rõdukasti ja pottidesse. x

* Silhouette Red punane, täidisõieline, sobib rõdukasti ja pottidesse. x x

Silhouette Appleblossom valkjasroosa, täidisõieline, sobib rõdukasti ja pottidesse. x

* Silhouette Appleblossom valkjasroosa, täidisõieline, sobib rõdukasti ja pottidesse. x

* Silhouette White valge, täidisõieline, sobib rõdukasti ja pottidesse. x

FUKSIA

Bella Rozella                roosa/punane, suureõieline, täidisõieline, rippuv x

* Bella Rozella                roosa/punane, suureõieline, täidisõieline, rippuv x

* Swingtime valge/punane, suureõieline, täidisõieline, rippuv x

Omar Giant valge/punane, suureõieline, täidisõieline, rippuv x x

Blacky  punane/mustjaslilla, suureõieline, täidisõieline, rippuv x

Deep Purple              valge/tumelilla, suureõieline, täidisõieline, rippuv x x

Pink Marshmallow      õrnroosa, suureõieline, täidisõieline, rippuv x

Jollies Trailing Toulon POOLRIPPUV puhas valge, täidisõieline, väga suurte öitega x

Jollies Trailing Colmar POOLRIPPUV roosa/lilla, täidisõieline, väga suurte öitega x

Sir Matt Busby  POOLRIPPUV valge/punane, keskmise õiega, täidisõieline x

* Bella Fuchsia Julia POOLRIPPUV valge/punane, sobib amplisse, täidisõieline, ümara kasvukujuga x

Prof. Henkel oranž, õied piklikud, toruja kujuga, 1x, püstine x x
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* Koralle oranžikaspunane, õied piklikud, toruja kujuga, lehestik tume, 1x, jõulise kasvuga, püstine x

Deutsche Perle püstine, jõulise kasvuga, valge/punane, pikkade 1-kordsete õitega, väga atraktiivne x

* Göteborskan punane/valge, püstine, kompaktse kasvuga x

PELARGOON

ripp-pelargoonid

Cumbanita Dark Red tumepunane, suureõieline, täidisõieline, poolrippuv, jõulise kasvuga x x

Cumbanita Deep Rose roosa, suureõieline, täidisõieline, poolrippuv, jõulise kasvuga x

Calliope (Summer Lovers) Dark Red tumepunane,tumerohelised lehed, poolrippuv, amplisse, potti, peenrale, keskmise kasvuga x x x

* Calliope Dark Red tumepunane, suureõieline, täidisõieline, poolrippuv, jõulise kasvuga, ilmastikukindel x x

* Calliope Hot Rose erkroosa, suureõieline, täidisõieline, poolrippuv, jõulise kasvuga, ilmastikukindel x

Summer Lovers Rose Splash roosa, punase silmaga, pooltäidisõieline, tugev kasvukuju, sobib amplisse, aiavaasi, pinnakatteks. x

Calliope Rose Splash roosa, tumepunase südamikuga, suureõieline, täidisõieline, poolrippuv, jõulise kasvuga, ilmastikukindel x

Atlantic  Candy tumeroosa, pooltäidisõieline, hästi harunev, õied keskmise suurusega. x x

Atlantic Blue lillakassinine, pooltäidisõieline, hästi harunev, õied keskmise suurusega. x x

Atlantic Dark Red tumepunane, pooltäidisõieline, hästi harunev, õied keskmise suurusega. x

Atlantic White valge, pooltäidisõieline, hästi harunev, õied keskmise suurusega. x

Gerainbow Red punane, suurte lihtõitega, väga ilmastikukindel, jõulise kasvuga, võrsed kuni 90 cm, rikkaliku õitsemisega. x

Great Balls of Fire  Melon erkroosa, suurte täidisõitega, ilmastikukindel x

Great Balls of Fire  Merlot veinipunane, suurte täidisõitega, ilmastikukindel x

Great Balls of Fire  Dark  Red tumepunane, suurte täidisõitega, ilmastikukindel x

Great Balls of Fire Light Lavender helelilla, suurte täidisõitega, ilmastikukindel x

Double Bicolor Dark Red helepunase ja tumepunase kirju, täidisõieline x

Double Magenta bordoopunane, täidisõieline x

Double Mauve lilla, täidisõieline x

Grandeur Ivy Deep Red tumepunane,pooltäidisõïeline,hästi harunev, murdumiskindel,hea ilmastikukindlusega, ideaalne rõdukasti. x

Grandeur Ivy Pink roosa,pooltäidisõïeline,hästi harunev, murdumiskindel,hea ilmastikukindlusega, ideaalne rõdukasti. x

Grandeur Ivy Arctic Scarlet punane/valge,pooltäidisõïeline,hästi harunev, murdumiskindel,hea ilmastikukindlusega, ideaalne rõdukasti. x

Grandeur Ivy Violet violetne,pooltäidisõïeline,hästi harunev, murdumiskindel,hea ilmastikukindlusega, ideaalne rõdukasti. x

Grandeur Ivy White valge,pooltäidisõïeline,hästi harunev, murdumiskindel,hea ilmastikukindlusega, ideaalne rõdukasti. x

Grandeur Ivy Magenta veinipunane,pooltäidisõïeline,hästi harunev, murdumiskindel,hea ilmastikukindlusega, ideaalne rõdukasti. x

Grandeur Ivy Salmon lõheroosa,pooltäidisõïeline,hästi harunev, murdumiskindel,hea ilmastikukindlusega, ideaalne rõdukasti. x

* Full House Fire Red punane, suurte, pooltäidisõitega, sobib amplisse, keskmise kasvuga. x

* Temprano Pink erkroosa, pooltäidisõïeline, varane, hästi harunev, tiheda kasvuga, rikkalikult õitsev, ilmastikukindel. x

* Temprano Dark Red tumepunane, pooltäidisõïeline, varane, hästi harunev, tiheda kasvuga, rikkalikult õitsev, ilmastikukindel. x

* Temprano Hot Coral korallpunane, pooltäidisõïeline, varane, hästi harunev, tiheda kasvuga, rikkalikult õitsev, ilmastikukindel. x

* Temprano Deep Lavender lavendlisinine, pooltäidisõïeline, varane, hästi harunev, tiheda kasvuga, rikkalikult õitsev, ilmastikukindel. x

* Corriente Red punane, võimsa kasvuga, pooltäidisõieline, hästi harunev x

* Corriente Dark Burgundy tume burgundiapunane, võimsa kasvuga, pooltäidisõieline, hästi harunev x

Evka punane, lihtõieline, lehed valge servaga, laiuva kasvuviisi tõttu sobib hästi rõdukasti või ka pinnakatteks.  x

Ville de Paris White valge, võimsa kasvuga, lihtõieline x

Ville de Paris Red punane, võimsa kasvuga, lihtõieline x x

* Ville de Paris Rot punane, võimsa kasvuga, lihtõieline x
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püstised

Summer Idols True Red punane, sobib tihedaks istutuseks, keskmise kasvuga. x

Survivor Idols Indigo Sky lilla, suureõieline, pooltäidisõitega, keskmise kasvuga. Sobib hästi suurematesse pottidesse. x

Andromeda Red punane, kompaktne, kõrgus 25 cm, laiuva kasvukujuga, aiavaasi ja peenrale, sobiv kalmistule x

* Americana Violet purpurpunane, võimsa kasvuga, väljas väga vastupidav x

* Tango Dark Red tumepunane, tumeda lehestikuga, pooltäidisõieline, sobib tihedaks istutuseks. x

* Tango Velvet Red sametpunane, tumeda lehestikuga, pooltäidisõieline, sobib tihedaks istutuseks. x

Salmon/White valkjasroosade õitega, lihtõieline. x

Strawberry Splash heleroosa, punase silmaga, hästiharunev, tugev kasvukuju, suureõieline

Savannah Oh So Orange erkoranž, tumeda lehega,keskmise kasvuga, täidisõieline x

Savannah Really Red erkpunane, tumeda lehega,keskmise kasvuga, täidisõieline x

Grandeur Dark Velvet Red sametpunane, tumeda lehestikuga, madal kasvukuju, hästi harunev. x

Grandeur Dark Coral oranž, tumeda lehestikuga, madal kasvukuju, hästi harunev. x

Grandeur Dark Lavender helelilla, tumeda lehestikuga, madal kasvukuju, hästi harunev. x

Grandeur Classic Violet violetne, pooltäidisõieline, hea harunevusega, suured õiekobarad tugevatel vartel taime keskmes x

Grandeur Classic Salmon lõheroosa, pooltäidisõieline, hea harunevusega, suured õiekobarad tugevatel vartel taime keskmes x

Grandeur Power Strawberry Splash heleroosa, punase silmaga, hästiharunev, tugev kasvukuju, suureõieline x

Chocolate Apricot oranž, lehed keskelt tumedad, rohelise äärega. x

White valge x

* Classic Helena 2009 lõheroosa, võimsa kasvuga, hästi harunev, suureõieline x

Classic Diabolo sügavpunane, võimsa kasvuga, hästi harunev, suureõieline x

* Classic Diabolo sügavpunane, võimsa kasvuga, hästi harunev, suureõieline x x

PETUUNIA

ripp-petuuniad

Surfinia    Burgundy mustjaspunane, suureõieline, tugevakasvuline. x

  "             Giant Purple punakaslilla, suureõieline, tugevakasvuline. x x

  "             Blue lillakassinine, veidi sakilise servaga, suureõieline x

*   "             Deep Red punane, suureõieline, tugevakasvuline, peab vihmale hästi vastu. x x

Surfinia Table White puhas valge, suureõieline x

Surfinia Sumo Rose erkroosa, suureõieline x

Surfinia Table Dark Red tumepunane, kompaktse kasvuga, rikkalikult õitsev, amplisse, pottidesse. x x

Surfinia Heavenly Blue taevasinine, suureõieline, hea ilmastikukindlusega, rikkalikult õitsev x x

Constellation Virgo lilla, valgete täppidega x

* Sanguna Purple purpurpunane, suureõieline, kiirekasvuline, hargneb hästi ka latvamata. x x

* Sanguna Rose erkroosa, suureõieline, kiirekasvuline, hargneb hästi ka latvamata. x x

* Sanguna Sky Blue taevasinine, suureõieline, kiirekasvuline, hargneb hästi ka latvamata. x

* Sanguna White valge, suureõieline, kiirekasvuline, hargneb hästi ka latvamata. x x

* Sanguna Radiant Dark Blue sinine, valge südamikuga, suureõieline, kiirekasvuline, hargneb hästi ka latvamata. x

Designer Bramble Burst heleroosa, sooneline, tumeda südamikuga x

* Designer Bramble Burst heleroosa, sooneline, tumeda südamikuga x

Sweetunia Johnny Flame   õied kirjud purpur/burgundy, õied keskmise suurusega x

Suzie Storm õied kirjud punane/burgundy, õied keskmise suurusega x



26.02 05.03 12.03 19.03 26.03 02.04 09.04 16.04 23.04 30.04 07.05 14.05

Sordi nimi KIRJELDUS 9 n. 10 n. 11 n. 12 n. 13 n. 14 n. 15 n. 16 n. 17 n. 18 n. 19 n. 20 n.

Sweetunia Black Satin must, õied keskmise suurusega, ilmastikukindel x

Surprise Funky Purple lillad, valgete täppidega õied, sobib amplisse ja rõdukasti, hea harunevus. x

Sweetunia Miss Marvelous burgundy, valgete servadega, väga efektne x

Pegasus Queen of Hearts kollase ja punase kirju, suureõieline, kompaktse kasvuga, amplisse, aiavaasi, rõdukasti. x

Pegasus Special Pink Splash roosa, valgete laikudega, laiuva kasvukujuga

Pegasus Burgundy Vanilla veinipunane/helekollane, suureõieline, kompaktse kasvuga, amplisse, aiavaasi, rõdukasti. x

Pegasus Deep Blue tumesinine, suureõieline, kompaktse kasvuga, amplisse, aiavaasi, rõdukasti. x

Pegasus Pink roosa, suureõieline, kompaktse kasvuga, amplisse, aiavaasi, rõdukasti. x

Pegasus White valge, suureõieline, kompaktse kasvuga, amplisse, aiavaasi, rõdukasti. x

Sweetunia Banana helekollane, poolrippuva kasvukujuga. x

Sweetunia Purple Touch valge/lilla, poolrippuva kasvukujuga. x

Surfinia  Double Lilac täidisõieline, lilla, suureõieline x x

* Surfinia  Double Lilac täidisõieline, lilla, suureõieline x x

Surfinia Double White täidisõieline, valge, suureõieline x

* Surfinia Double White täidisõieline, valge, suureõieline x x

Origami Pink Touch valge/roosa, suured tihedad täidisõied, hästi harunev, amplisse, rõdukasti x

Origami Watermelon punane, suured tihedad täidisõied, hästi harunev, amplisse, rõdukasti x

Tumbelina  Victoria Improved roosa, täidisõieline x

* Tumbelina  Victoria Improved roosa, täidisõieline x

   "               Maria sinine, täidisõieline, varakult õitsev, keskmise kasvuga x

*    "               Maria sinine, täidisõieline x

   "               Bella veinipunane/valge, täidisõieline x

*    "               Bella veinipunane/valge, täidisõieline x

   "               Crazy Ripple roheline/roosa, täidisõieline. x

   "               Diana valge, täidisõieline, laiuva kasvukujuga x

*    "               Diana valge, täidisõieline, laiuva kasvukujuga x

   "               Inga punane, täidisõieline, laiuva kasvukujuga x

Tiny Pleasure Double Ametist Vein lilla, täidisõieline, tumedate soontega x

väikseõielised ripp-petuuniad

Callie Burgundy burgundiapunane, tiheda, ümara kasvukujuga, õied püsivad avatuna ka hämaras ja pilvise ilmaga x

* Callie Burgundy burgundiapunane, tiheda, ümara kasvukujuga, õied püsivad avatuna ka hämaras ja pilvise ilmaga x

* Callie Dark Red tumepunane, tiheda, ümara kasvukujuga, õied püsivad avatuna ka hämaras ja pilvise ilmaga x

Calita Deep Red sügavpunane, hästiharunev, poolkerajas kasvukuju, murdumiskindlad varred. x

Calita Double Cherry kirsipunane, efektsete väikeste topeltõitega, hästiharunev, poolkerajas kasvukuju, ilmastikukindel. x

Calita Double Blue sinine, efektsete väikeste topeltõitega, hästiharunev, poolkerajas kasvukuju, ilmastikukindel. x

Calita Double Snow valge, efektsete väikeste topeltõitega, hästiharunev, poolkerajas kasvukuju, ilmastikukindel. x

Calita Double Rosy roosa, efektsete väikeste topeltõitega, hästiharunev, poolkerajas kasvukuju, ilmastikukindel. x

Calita Double Sun helekollane, efektsete väikeste topeltõitega, hästiharunev, poolkerajas kasvukuju, ilmastikukindel. x

* FP Select Double Rose roosa, topeltõieline, rippuv x

* FP Select Double Burgundy Red burgundiapunane, topeltõieline, rippuv x

Chameleon Double Pink Yellow täidisõieline, kollase ja roosa kirju, poolrippuv x

Chameleon Blueberry Scone õied sinise ja kollase kirjud, poolrippuv x
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Chameleon Sunshine Berry õied roosa ja kollase kirjud, poolrippuv x

Aloha Classic Hot Orange oranž, õied keskmise suurusega, sobivad hästi amplisse. x

Aloha Kona Dark Red punane, õied keskmise suurusega, sobivad hästi amplisse. x x

Aloha Classic Hot Pink roosa, õied keskmise suurusega, sobivad hästi amplisse. x

Aloha Double Purple topeltõieline purpur, õied keskmise suurusega, sobivad hästi amplisse. x

Aloha Double Orange oranž, õied keskmise suurusega, sobivad hästi amplisse. x

Confetti Garden Hawaiian Hilo väikseõieliste trio - kollane, punane, lilla x

Confetti Garden Hawaiian Summer Trio väikseõieliste trio - kollane, punane, oranž x

Confetti Garden Potunia Ahoy Duo Potunia Plus White (valge) ja Potunia Blueberry Ice (helesinine, tumedate soontega) x

Confetti Garden Stormy Orchid Duo White Orchid (valge, tumeda südamikuga) ja Suzie Storm (punane/burgundy) x

BEGOONIA

Nonstop Mocca Scarlet erkpunane, tumeroheliste lehtedega, kompaktne, mugulbegoonia. x

Nonstop Yellow kollane, kompaktne, mugulbegoonia. x

Illumination Apricot oranžikaskollane, rippbegoonia, suurte täidisõitega x

LOBEELIA
Laura Blue sinine,poolrippuv, õiterohke, hea kuumataluvusega, potti ja amplisse. x x

Laura Trio Blue-White-Sky Blue 3 värvi - sinine, valge, helesinine. x

ASARIIN (LOFOS)
Wine Red veinipunane, roniv / rippuv x

TUNBERGIA
Sunny Susy Rose Sensation roosa, tumeda südamikuga x

VERBENA e. RIPPUV RAUDÜRT
Vectura Dark Red tumepunane, lamekerajas kasvukuju, varakult õitsev x

Samira Blue with Eye sinine, valge silmaga, hästiharunev, jahukastekindel, õitseb rikkalikult külmadeni. x

PADIPÕÕSAS           
Silver Bush hõbedase värvusega, haruline,väga dekoratiivne taim, kõrgus 25-30 cm, x

LAMAV  KÄOKULD         
Nana Silver hõbedaste sametiste lehtedega, väikseleheline, kompaktse kasvuga x

Silver hõbedaste sametiste lehtedega, jõulise ja tugeva kasvuga. x

HÔBEPAEL               
Silver Falls väikeste hõbedaste lehtedega, sobib amplisse, hästi harunev. x x x

SANVITAALIA            
Solaris kollane, hästi harunev, sobib pottidesse ja amplisse, õitseb rikkalikult x x x x

RUSE (Bidens ferulifolia)
White Delight valged õied, kollase südamikuga, sobib amplisse ja rõdukasti. x

Yellow Pearl kollane, väga kompaktse poolkeraja kasvukujuga, rikkalik õitseja x

Stevia e. suhkruleht
Sweety lehti kasutatakse suhkru asendajana x

ROSMARIIN
Riviera maitsetaim, rippuv, sobib amplisse ja rõdukasti. x

PUNE (Origanum vulgare)
Gold Nugget kuldkollaste lehtedega, ümara kasvukujuga. x
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KIVIKILBIK (Lobularia)

Lucia White valge, jõulise kasvuga, potti ja amplisse, hea harunevusega, õitseb terve suve, vajab vähest hooldust, lõhnav. x

Lucia Trio Lavender-Purple-White lavendel/lilla/valge. Kolme värvi segu. Potti ja amplisse, intensiivse lõhnaga. x

LÕVILÕUG
Madame Butterfly täidisõieline segu, kõrgus 75 cm.

MAASIKAS
Buddy taasviljuv, hiline sort, magusate, aromaatsete viljadega. x

Romina väga varajane, tugevad, mahlakad viljad, eriti hea maitsega. x

RIPP-MAASIKAS
Toscana F1 tumeroosade õitega, suureviljaline x

METSMAASIKAS
Scarlet Beauty jõulise kasvuga, väga saagikas, hea lõhna ja maitsega, viljad pikliku kujuga x x

MAASIKATE FRIGOTAIMED
Darselect A++ varajane x x

Rumba A+ varajane x x

Allegro A+ varajane x x

Polka A++ keskvarajane x x

Polka A+ keskvarajane x x

Korona A++ keskvarajane x x

Sonata A++ keskvarajane x x

Senga Sengana A++ hiline x

Malwina A+ hiline x

Ostara A++ taasviljuv x x


