
 

PÜSILILLEDE SORTIMENT  2022.  
 

 

1. ÕIEKAS SÜGISASTER- Aster nova-belgii ………..……………....…………. 4 EUR 

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

augustist külmadeni. 

 

2. HARILIK  VARSAKABI – Caltha palustris ……….………………………… 3 EUR 

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

niiskel kui parasniiskel kasvukohal. 

2.1. ’Plenus’- kollaste täidisõitega. 

 

3. KARPAADI  KELLUKE- Campanula carpatica …………………....…..…… 4 EUR 

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

3.1. ’Perla Blue’- sinine 

3.2. ’Perla White’- valge 

 

4. RISOOMIKAS  KUREREHA- Geranium macrorrhizum ……….…..………. 3 EUR 

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

dekoratiivne, kollakasoranz sügisvärv. Suurte alade katja, pikaealine. 

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

 

5. HOSTA- Hosta hybrida …………………….………………………....……...… 4 EUR 

Lehtdekoratiivsed vastupidavad pikaealised puhmikud. 

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

lehed kreemjaskollase kuni helerohelise keskosaga. 

5.2. ’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. 

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

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

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

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

muutuvad kuldkollaseks. 

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

 

6. SIBERI  VÕHUMÕÕK- Iris sibirica …………..………………....……..……. 4 EUR 

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

6.1. ’Rose Splash’- lillakirjud õied 

6.2. ’Cambridge’- helesinine 

 

7. LAVENDEL- Lavandula angustifolia……….…………………………..….… 4 EUR 

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

7.1. ’Hidcote blue’- tumesiniste õitega. 

 

8. PADJAND- LEEKFLOKS - Phlox subulata…….…………………………… 3 EUR 

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

Ülirikkalik õitseja. Vajab päikeselist kuiva kasvukohta. 

8.1. ’White’- valge 



8.2. ’ Aurora’- tumeroosa 

8.3.  roosa punase südamega. 

 

9. SALVEI- Salvia  …………………………………….…………………………. 5 EUR 

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

septembrini. Mesilaste lemmik5 

9.1. Salvia superba ’Ostfriesland’ - siniseõieline 

 

10. FAASSENI  NAISTENÕGES- Nepeta fassenii ……………………………… 4 EUR 

10. 1 ’Six Hills Giant’- helesiniste õitega kauneid puhmaid moodustav lõhnav taim. Sobib 

rühmadena, rooside taustaks, madala suvise hekina.  Õitseb juunist alates. Kui äraõitsenud 

õisikud maha lõigata, õitseb ühtlaselt suve lõpuni. Vastupidav, talvekindel. 

 

11. PURPUR  SIILIKÜBAR- Echinacea purpurea …………………………..… 7 EUR 

11. 1 ’Lobota Orange’- oranžide õitega. Kõrgus 60-70 cm. Õitseb juunist alates.  

 

12. IGIHALJAS  IBEERIS- Iberis …………………..…………………………… 5 EUR 

12. 1 ’Schneeflocke’- valgeõieline igihaljas padjand 

 

    

KÕRRELISED 

13. TERAVAÕIELINE  KASTIK – Calamagrostis x acutiflora …………….…. 5 EUR 

Efektne tihe kõrreline, kõrgus ca 1,5 m. Tugev püstine kasvukuju. Sügisel eriti efektsed. 

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

püsivad ületalve.  

 

14. LÜHIKARVANE  KASTIK – Calamagrostis brachytricha …………….…. 5 EUR 

Efektne tihe kõrreline, kõrgus ca 1 m. Tugev, laiuv kasvukuju. Sügisel eriti efektne. 

 

15. HARILIK  SINIHELMIKAS – Molinia caerulea ……………………………. 5 EUR 

Efektne tihe pikaealine kõrreline, kõrgus ca 1,5 m. Tugev püstine kasvukuju. Sügisel eriti 

efektsed. 

15.1. ’Heidebraut’- varane õitseja, kollakad pöörised arenevad juulis ja püsivad ületalve.  

 

16. HIINA  SIIDIPÖÖRIS – Miscanthus sinensis ….……………………....…..… 6 EUR 

Efektne tuule käes lehviv tihe puhmik langevate tihedate õitega. Ei talu liigniiskust. 

16.1. ’ Adiago’- ca 120 cm kõrge. Väga kompaktne taim, rikkalikult õitsevad hõbedased 

õisikud juulist alates. Hea talvekindlus. 

16.2. ’Ferner Osten’- ca 150 cm kõrge tihe puhmik. Suve lõpul punaksas pruunikad õisikud. 

Hea talvekindlus. 

 

 

 

 


