
 

 
       MÄNNINIIDU AIAND 

    OÜ  VIRU  HALJASTUS 
 

 

Meil on heameel teada anda, et sellest hooajast alates võite meie toodangu sortimendist leida 

ka püsililletaimi,  mis on kasvatatud Lääne-Virumaal Vinni vallas Ulvis Männiniidu aiandis.  

Valik ei ole küll tohutu, kuid oleme valinud oma sortimenti taimed, mis on haljastajate poolt 

enam armastatud ja vastupidavad. Samuti võite leida siit sorte, mis on ääretult efektsed ja 

mille kvaliteettaimi on ääretult raske tavakaubandusest hankida. 

Taimed on kasvanud 1; 1,5 või 2 liitrises potis, erandjuhtudel suuremad ja tegu on lopsakate 

kvaliteettaimedega. 

Hinnakirjas toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%. Suuremate tellimuste puhul 

kokkuleppehind. Võimalik istutuste planeerimine 3D. 

Taimed on saadaval alates 01.juunist 2020 (osad varasemad sordid alates 15 maist). 

 

Tellimine: viruhaljastus@hot.ee 

                  Või tel 5187985 

 

 

 

PÜSILILLEDE SORTIMENT  2020.  
 

1. KAUKAASIA  HANEROHI- Arabis caucasica …………..………....……….. 4,00 EUR 

Madal kiviktaimlasse sobiv padjand. Ühtlaselt kaetud õitega. Kõrgus 10-15 cm. Õitseb mai-

juuni. 

1.1. ’Snowcap’- valge 

1.2. ’Rosea’ - roosa 

 

2. ÕIEKAS SÜGISASTER- Aster nova-belgii ………..……………....…………. 3,50 EUR 

2.1. ’Purple Dome’- lillakassinine, ohtralt õitsev, madal sort. Kõrgus kuni 40 cm. Õitseb 

augustist külmadeni. 

 

3.  ASTILBE- Astilbe hybrida ………………………….…………………...……. 4,00 EUR 

3.1. ’Country & Western’- roosa, tugevalt täidetud õied. Kõrgus 30-40 cm. Õitseb juuli-

august 

 

4. HARILIK  MERIKANN- Armeria maritima………………………....…….… 4,00 EUR 

4.1. ’Spendens’- madalakasvuline lill kiviktaimlasse. Süstjad lehed ca 10 cm, roosad õied ca 

20 cm pikkusel õievarrel. Õitseb mai-juuni. 
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5. BRUNNERA- Brunnera macrophylla  

Väga atraktiivsed südajate lehtedega atraktiivsed madalad puhmikjad püsikud. Kõrgus ca 30 

cm. Vajavad kasvamiseks varjulist ja niisket kohta. Mais-juunis ohtralt helesiniseid meelespea 

õisi meenutavaid õisikuid, mis püsivad väga kaua. 

5.1. ’ Variegata’………….…………………………………………………….…... 6,00 EUR 

Rohelise-valgekirjute lehtedega. 

5.2. ’ Sea Heart’……………………………………………………………….…… 5,00 EUR 

Hõbeda-rohelisekirjute lehtedega. 

 

6. HARILIK  VARSAKABI – Caltha palustris ……….………………………… 3,50 EUR 

Nahkjate, läikivate neerjate lehtedega püsik, õitseb aprill-mai. Kõrgus ca 15 cm. Kasvab nii 

niiskel kui parasniiskel kasvukohal. 

6.1. ’Plenus’- kollaste täidisõitega. 

 

7. KARPAADI  KELLUKE- Campanula carpatica …………………....…..…… 4,00 EUR 

Suurte kellukjate õitega õitsev kiviktaimlataim. Kõrgus ca 20 cm. Õitseb juuli-august. 

7.1. ’Perla Blue’- sinine 

7.2. ’Perla White’- valge 

 

8. MÄNNAS- NEIUSILM - Coreopsis verticillata ……….…………………..…. 3,50 EUR 

Tihe, heleroheliste peenete nõeljate lehtedega puhmik. Juulist tihedalt kaetud kollaste väikeste 

lihtõieliste biidensi õit meenutavate õitega. Õitseb juulist septembrini. Atraktiivne puhmikuna 

ka siis, kui ei õitse. Sobib massistutuseks. 

8.1. ’Zagreb’ – kollaseõieline. 

 

9. AED-KUKEKANNUS- Delphinium cultorum …………………....…………. 4,00 EUR 

Kõrge püsilill, kõrgus ca 75 cm. Õitseb juulist septembrini. Tuntud vastupidav 

pooltäidisõieline sordirühm.  

9.1. Magic Fountains Dark Blue / White Bee- efektne purpurjas sinine õis, südamik valge 

9.2. Magic Fountains Sky Blue / White Bee- helesinine õis valge südamikuga 

 

10. NELK- Dianthus 

Madalad süstjate lehtedega kiviktaimlas kasvavad padjandid. Õitsevad juuli-august. 

10.1. Dianthus plumarius- ’Double Rose’………………………………….……. 4,50 EUR 

Hallikasroheliste lehtedega, tihedalt täidetud roosade lõhnavate õitega . Kõrgus ca 20 cm.  

10.2. ’Lavaström’ …………………………………………………..…………….. 4,50 EUR 

Hallikate lehtedega, ühekordsete skarletpunaste õitega padjand. Ülirohke õitsemine. 

 

11. RISOOMIKAS  KUREREHA- Geranium macrorrhizum ……….…..……. 3,50 EUR 

Tihe jõuline kiirekasvuline pinnakattetaim. Õitseb helelillade õitega juunis-juulis. Puhmik 

dekoratiivne, kollakasoranz sügisvärv. Suurte alade katja, pikaealine. 

11.1. ’Bevan’s Variety’- helelillad õied. 

 

12. HELMIKPÖÖRIS- Heuchera hybrida ………..……………………………. 4,50 EUR 

Puhmikuline lehtdekoratiivne taim. Õrnad õied pikkadel peenetel vartel. 

12.1. ’Blondie’- jõulise tiheda kasvuga. karamellivärvi suurte lehtedega ja tihedalt täidetud 

helekollaste õisikutega sort, mis õitseb idevalt maist kuni külmadeni. 

12.2. ’Lime Marmalade’- laimiroheline, kergelt laineline lehestik. Leht väikesem. 

Tugevakasvuline, päikesetolerantne. Õitseb minimaalselt. 



 

13. HOSTA- Hosta hybrida …………………….………………………....…….… 4,50 EUR 

Lehtdekoratiivsed vastupidavad pikaealised puhmikud. 

13.1.’Great Expectations’- laia, lameda kasvukujuga, keskmine kasv. Sinakasrohelised, laiad 

lehed kreemjaskollase kuni helerohelise keskosaga. 

13.2. ’Fire and Ice’- kääbuskasvuga. Väga silmatorkavad lehed puhasvalge südamiku ja 

tumerohelise servaga. Helelillad õied lühikestel vartel. 

13.3. ’Gold Standard’- tugevakasvuline. Kasvab edukalt ka päikeselistel kohtadel. Kollased 

lehed, roheline leheserv. Kevadel lehed ühtlaselt rohelised, saavutavad oma kirjud lehed peale 

jaanipäeva. Lillad pikad õisikud. 

13.4. ’Golden Tiara’- kääbuskasvuga, väga ühtlase ümara kasvukujuga. Väikesed kollased 

lehed, roheline leheserv. Rohkelt lillasid õisikuid, pikalt õitsev. 

13.5. ’Patriot’- keskmise kasvuga. Laiad ümarad rohelised lehed erkvalge leheservaga.  

13.6. ’Sum and Substans’- ülitugeva kasvuga. Kevadel lehed rohelised, jaanipäevast alates 

muutuvad kuldkollaseks. 

13.7. ’Elegans’- ülitugeva kasvuga. Sinihallide ümarate lehtedega. Helelillad õied. 

 

14. SIBERI  VÕHUMÕÕK- Iris sibirica …………..………………....……..….. 3,50 EUR 

Pikkade kitsade lineaalsete lehtedega tihe puhmik. Kõrgus kuni 1 m. Õitseb mai-juuni. 

14.1. ’Rose Splash’- lillakirjud õied 

14.2. ’Cambridge’- helesinised õied 

 

15. LAVENDEL- Lavandula angustifolia……….…………………………..….…2,50 EUR 

Hallikate peenete lõhnavate lehtedega tihe puhmik. Õitseb juuni-september Kõrgus 30-40 cm 

15.1. ’Hidcote blue’- tumesiniste õitega. 

 

16. HULGALEHINE  LUPIIN- Lupinus polyphyllus………….…….....…….….3,50 EUR 

Kompaktse madala kasvuga sordirühm. Kõrgus ca 50 cm. Õitseb juuni-juuli. 

16.1. ’Gallery Red’- punaseõieline 

16.2. ’Gallery Yellow’- kollaseõieline 

 

17. IDAMAGUN- Papaver orientale …………………………………….……..… 3,0 EUR 

Kõrge püsilill. Õitseb juuni-juuli.  

17.1. Beauty of Livermere ’ – kõrgus 80 cm. , efektsed tumepunased õied. 

 

18. AED-LEEKLILL- Phlox paniculata ……….……………………………...…. 3,00 EUR 

Kõrge, ca 70 cm kõrge püsilill, õitseb juuli-september. Kompaktne kasv, suured tugevad õied. 

18.1. ’Adessa Orange’- punakas oranž 

18.2. ’Adessa Bright Eyes’- roosa punase silmaga 

 

19. PADJAND- LEEKFLOKS - Phlox subulata…….…………………………… 3,00 EUR 

Madalakasvuline, ca 10 cm kõrgune tihe nõeljate lehtedega pikaealine padjandtaim. 

Ülirikkalik õitseja. Vajab päikeselist kuiva kasvukohta. 

19.1. ’White’- valge 

19.2. ’ Aurora’- tumeroosa 

19.3. ...? - roosa punase südamega. 

 

20. ROOSILÕHNALINE  KULDJUUR- Rhodiola rosea…………………….…. 3,50 EUR 

Kevadine õitseja, paksud hallikad lehed ja kollased sarikjad õied. Õitseb mai-juuni. 

 



 

21. SÄRAV  PÄEVAKÜBAR- Rudbeckia fulgida………………………………. 3,00 EUR 

Suve teise poole õitseja: õitseb juuli-oktoober. Kõrgus ca 40-50 cm. 

21.1. ’Goldsturm’- kuldkollane, must süda. 

 

22. KIVIRIK- Saxifraga ………………………….………………………………. 3,00 EUR 

Madalad paksulehised padjandid. Sobivad kiviktaimlasse, kõrgus 10 cm, õied kuni 20 cm. 

Igihaljad. 

22.1. Linnakivirik- lehtdekoratiivne, kollase-rohelisekirjud lehed. Punased õied juunis-juulis.  

22.2. kobarkivirik- tugev tihe paksulehine puhmik/padjand, õied kreemikad juunis-juulis. 

 

23. SALVEI- Salvia  …………………………………….…………………………. 4,00 EUR 

Keskmise kõrgusega vastupidav püsilill, kõrgus ca 40 cm. Pikalt õitsevad- juunist 

septembrini. Mesilaste lemmik. 

23.1. Salvia superba ’Ostfriesland’ - siniseõieline 

23.2. Salvia nemorosa  ’Rose Queen’- roosaõieline 

 

24.  KUKEHARI- Sedum  

Paksulehised, päikese- ja kuivalembesed taimed. Õitsevad juulist külmadeni. 

24.1. Sedum Cauticolum ’Robustum’ …..……………………………………….. 3,00 EUR 

Madal, kõrgus ca 15 cm. Sinakaslillad lehed, sügisel rubiinpunased õied. Hästi hargnev, tugev 

sort. 

24.2. ’Jose Aubergine’ ……………….…………………………………………… 4,50 EUR 

Punaselehine, punaseõieline. Kõrgus ca 40 cm. 

24.3. ’Variegata’…………………………………………………………………… 4,50 EUR 

Rohelise-valgekirjute lehtedega, valgete õitega. 

 

25.  PIIKMAILANE- Veronica spicata …………………………………….……. 3,50 EUR 

Kõrgus 35-40 cm, suve keskelt sügiseni õitsev.  

25.2. ’Blue Bouquet’- intensiivsed sinised tihedalt täidetud õied. 

 

26. VÄIKE  IGIHALI -Vinca minor………………….……………………..……. 3,00 EUR 

Varjulembene igihaljas pinnakattetaim, kõrgus ca 15 cm. Laialdaselt leviv. 

26.1. ’Imagine’- kuldkollase-rohelisekirju, helelillad ohtrad õied. 

    

KÕRRELISED 

 

27. TERAVAÕIELINE  KASTIK – Calamagrostis x acutiflora ………………. 3,00 EUR 

Efektne tihe kõrreline, kõrgus ca 0,7-1,2 m. Tugev püstine kasvukuju. Sügisel eriti efektsed. 

27.1. ’Karl Foerster’- varane õitseja, punakaspruunid pöörised arenevad juba juunis ja 

püsivad ületalve.  

 

28. HIINA  SIIDIPÖÖRIS – Miscanthus sinensis ….……………………....…… 4,50 EUR 

Efektne tuule käes lehviv tihe puhmik langevate tihedate õitega. 

28.1. ’ Kleine Silberspenne’- 120-160 cm kõrge. Väga kompaktne taim, rikkalikult õitsevad 

hõbedased õisikud. 

 

 


