
SUVELILLEDE  SORTIMENT  2020.  

 
Huvi korral palun küsida hinnapakkumist viruhaljastus@hot.ee või tel 5187985 

 

1.AEDKANNIKE  e. VÕÕRASEMA- Viola wittrockiana 

Meie tingimustes ainuke esimese istutuse taim. Eelistab täispäikest, kasvab ka poolvarjus. 

Varjus kipub venima. Vähenõudlik. Äraõitsenud õite eemaldamine kasvuperioodi esimesel 

poole tagab pikema ja külluslikuma õitsemise.  

1.1. Carneval Early F1 ’Yellow Purple Wing’- kollane, lillade tiibadega 

1.2. Carneval Early F1 ’Yellow’- puhas kuldkollane 

1.3. Carneval Early  F1 ’Yellow with Bloth- kollane musta südamega  

1.4. Carneval Early F1 ’Scarlet Red’ – punane musta südamega 

1.5. Mega Star F1 ’White Purple Wing’- ülisuure õiega, hiline, valge lillade tiibadega 

 

2. SARVKANNIKE- Viola cornuta 

Väikeste , 2-3 cm läbimõõdus õitega suurt õiepuhmast moodustav väikeseõieline viola. 

Vastupidav. Eelistab täispäikest. Varjus kipub venima. Kõrgus 20-25 cm 

2.1. Twix F1 ’Elite Mix’ – segu erinevatest toonidest 

2.2. Twix F1 ’Yellow’ – puhas  kollane 

2.3. Twix F1 ’ White Purple Wing’- valge purpurse tooniga tiibadega 

 

3. LÕVILÕUG- Antirrhinum majus  

 Poolkõrge, ca 40 cm kõrgune ,häid värvilaike andev sordisegu. Eelistab täispäikest ja 

viljakaid parasniiskeid muldasid. Suured vihmad ja põud ei kahjusta. Õitseb vahelduva eduga 

juunist külmadeni. Pika õitsemise tagamiseks tuleb äraõitsenud õisikud eemaldada, siis 

hakkab hargnema ja 2-3 nädala pärast uuesti õitsema (annab 3 õitsemisperioodi suve jooksul) 

3.  Sonnet- sordirühm 

3.1.. Sonnet ’Yellow’- kollane 

3.2. Sonnet ’Orange Scarlet’- oranzikaspunane 

3.3. Sonnet ’Rose’- tumeroosa 

3.4. Sonnet ’Burgundy’- veinipunane 

 

4. ALATIÕITSEV  BEGOONIA- Begonia semperflorens 

Vähenõudlik suvelill mis kasvab nii täispäikeses kui varjus. Eelistab viljakaid muldasid. 

Kannatab põuda, liigniiskuses läheb mädanema. Soodsates tingimustes õitseb  külmadeni. 

4.1. Super Olympia  F1 – seeria . Kõrgus 15-20 cm, varane, kompaktne, hästi võrsuv.    

4.1.1. Super Olympia ’Rose- tumeroosa 

4.1.2. Super Olympia ’Red’- säravpunane 

4.1.3. Super Olympia ’White’- valge 

4.2. Coctail F1 –seeria- Kõrgus 15-20 cm, tumepunane leht, päikesetolerantne 

4.2.1. Coctail ’Tequila’- roosa 

4.2.2. Coctail ’Vodka’- särav sarlakpunane 

4.2.3. Coctail ’Whiskey’- valge 

 

EXCLUSIVE! 5. HÜBRIIDBEGOONIA- Begonia benariensis  

Uus haljastusse sobiv begoonia sordirühm mis on analoog varem tuntud Dragon Wing’le kuid 

on oluliselt võimsama kasvuga.  Vähenõudlik, põuale ja niiskusele vastupidav taim ja 

kasvama edukalt nii päikesepaistes kui varjus. Ei kannata kevadise päikesepõletuse käes ja on 

tuulekindlam kui Dragon Wing. 
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Tugevakasvuline taim, lehed meenutavad tiibasid. Moodustab suure puhma. Õitseb 

järjepidevalt külmadeni. Eriti suured, säravad, rippuvad õied.  Kõrgus kuni 60 cm 

5.1. Big DeluXXe F1 ’Red with Green Leaf ’ punane õis, roheline leht 

5.2. Big DeluXXe F1 ’Rose with Bronze Leaf’ roosa õis, punane leht  

5.3. Big DeluXXe F1 ’Red with Bronze Leaf ’ punane õis, punane leht 

 

6. MUGULBEGOONIA- Begonia tuberhybrida  

Päikeselist või poolvarjulist kasvukohta ja viljakaid muldasid eelistav taim. Kannatab hästi nii 

kuivasid kui vihmaseid suvesid.  

6.1. Nonstop F1 ’ Mocca Mix ’- seeria -tumedalehine, täidisõieline.  Kõrgus 20 cm. 

6.1.1. Nonstop Mocca ’Deep Orange’ - tumeoranž 

6.2. Nonstop  F1- seeria – rohelise lehega 

6.2.1. Nonstop ’Red’- punane õis. Roheline leht, tiheda kompaktse kasvuga.  

6.2.2. Nonstop ’Yellow’- kollane õis. Roheline leht, tiheda kompaktse kasvuga. 

 

EXCLUSIVE! 7.  RIPPBEGOONIA- Begonia tuberhybrida  

Päikeselist või poolvarjulist kasvukohta ja viljakat õhulist mulda eelistav taim. Kannatab hästi 

nii kuivasid kui vihmaseid suvesid. Tänuväärne ja vähest hooldust vajav ripptaim, mis meil on 

üle elanud nii kuivad kui vihmased ja ka tuulised suved. Õitseb rikkalikult juunist külmadeni. 

Mugulat võimalik edukalt kuivas jahedas keskkonnas üle talve hoida. 

7.1. ’Belina Orange’-  Rippuv ohtralt õitsev täidisõieline sort amplisse, oranži värvi  

7.2. ’Belina Pink’-  Rippuv ohtralt õitsev täidisõieline sort amplisse, roosat värvi 

7.3. ’Nonstop Joy Yellow- kollane täidisõis, poolrippuva kompaktse kasvukuju 

 

EXCLUSIVE! 8.  BOLIIVIA  MÄGIBEGOONIA- Begonia tuberhybrida 

Ühekordsed kellukjad õied, tihe kompaktne rippuv kasvukuju. Talub täispäikest, ajutist 

läbikuivamist kui ka varjus kasvamist. Suve teise poole õitseja. 

8.1. ’Bellavista ’Dark Leaf Red’- Tugeva kasvuga boliivia mägibegoonia. Rippuv  

Ühekordsete punaste kellukjate õitega ja tumedate lehtedega sort. 

8.2. ’Bellavista ’Deep Orange’- Rippuv ühekordsete oranžide kellukjate õitega sort. 

    

9. BIIDENS –Bidens  ferulifolia  

Vastupidav  nii põuale, vihmale, ei vaja närpimist. Õitseb varakevadest külmadeni. 

9.1. Bidens ’Goldita’- Kuldkollased pooltäidisõied. Sobib ideaalselt konteinerhaljastusse nii  

üksiktaimena kui kompositsioonidesse. Õitseb vahetpidamata maist külmadeni. Rippuva 

kasvukujuga. 

 

10. AED-PUISPETUUNIA – Calibrachoa 

Rippuva kasvukujuga väikeste petuunialaadsete kellukjate õitega. Ilmastikukindel. 

10.1. Calita ’Orange’- oranž 

10.2. Calita ’Velvet’- tumepurpur 

10.3. Calita ’Deep Yellow’- kuldkollane 

10.4. Calita ’Pink Morn’- roosa punase silmaga 

10.5. Calita ’Pink’- heleroosa 

10.6. Calita ’Rose’- tumeroosa 

 

11. PADIPÕÕSAS- Calocephalus brownii  

Atraktiivne dekoratiivtaim traaditaoliste varte ja lehtedega. Hõbedase värvusega taim 

Sobib eriti teiseks istutuseks sügishaljastusse. Kõrgus ca 20 cm. 

11.1. ’Silver Bush’  



 

EXCLUSIVE! 12. INDIA  KANNA 

Taim teiseks istutuseks aktsenttaimena, kuid õitsemiseks vajab  ohtralt päikest ja sooja 

kasvukohta. Külmal niiskel suvel jääb õitsemine kesiseks.  

12.1. Cannova ’Bronze Scarlet’- madala kasvuga, kõrgus ca 70 cm. Punane leht, punane õis 

12.2. ’Pretoria’- kõrgekasvuline, kollase-rohelisetriibulise lehega. Oranz õis. Väga 

eksklusiivne! 

       

EXCLUSIVE! 13. ILUNÕGES- Coleus blumei  

Lehtdekoratiivne . Sobib päikseline kasvukoht keskmise viljakusega muldadel. Ei talu raskeid 

niiskeid muldasid. Tänuväärne suve teise poole ja sügisene meeleolu looja. 

13.1. Main Street River Walk- Püstise tugeva kasvuga, kompaktne rohekaskollaste 

lehtedega. 

13.2. Main Street Sunset Boulevard - Püstise tugeva kasvuga, kompaktne pruuni ja 

oranzikirjute lehtedega.  

13.3. Main Street Alligator Alley- Püstise tugeva kasvuga, kompaktne tume- ja 

erepunasekirjute lehtedega, lehe serv ereroheline.  

 

UUS! 14. KOSMOS- Cosmos   

Kompaktse kasvukujuga, tugeva püstise kasvuga suvelill. Varased ja pikaajalised õitsejad. 

Suured säravad õied lühikestel vartel. Kõrgus ca 50 cm. 

14.1. Cosmini ’Mix’- karmiinpunased, veinipunased, roosad, valged toonid. Hästiharunev, 

ühtlane  kasvukuju. 

14.2. ’Jahont Krasnõi’- puhas punane sort, õie läbimõõt kuni 7 cm. Eksklusiivne sort, kõrgus 

60-80 cm. Õitseb juunist septembrini. 

14.3. ’Solnetsnaja sholtaja’- puhas kollane, kõrgus 30 cm. Õie läbimõõt kuni 6 cm.  

 

15. KAKSIKKANNUS –Diascia elegans 

15.1. My Darling ’Peach’ – ca 30 cm kõrge, kompaktne,  lõheroosad õied. Ilmastikukindel, 

pikk õitseaeg. Sobib amplisse. 

 

16. HÕBEPAEL –Dichondra argentea  

Ideaalne ripptaim, mis moodustab pika rippuva hõbedase köie, pikkusega kuni  

üle 1 meetri. Lehtdekoratiivne. Oma ilu hakkab näitama suve teisest poolest kuni külmadeni. 

16.1. ’Silver Falls’ – hõbedaste lehtedega rippuja 

 

17. FUKSIA-   Fuchsia cultivars 

Rippuvate kellukjate õisikutega suvelilled. Õitsevad juunist septembrini. Kõrgus ca 30 cm. 

17.1. Fuchsita ’Scarlet- White’- punase- valgekirju. Hästiharunev, püstine kasvukuju. 

Varane, ilmastikukindel, kompektne. 

 

18. HARILIK  KALEVIKEPP – Gaura lindheimeri 

 Peenrasse, konteinerisse aktsendiks. Pika õitseajaga, Kõrgus ca 80 cm.  

18.1. Gambit ’Rose’ – roosad õied, pungad punased. 

 

19. LAMAV  KÄOKULD- Helicrysum petiolare  

Väga vähenõudlik lehtdekoratiivne pinnakatte/ripptaim. Kasvab ka kehvemal pinnased, 

kannatab nii kuiva kui niisket suve. Talub kergeid madalaid temperatuure. Parim vaheistutuse 

taim kompositsioonidesse, eriti sügisel kui muud taimed külmaga kaovad, siis käokuld katab 

kogu anuma ja jääb lume alla.  



19.1.  ’ Silver’ – tugeva kasvuga, hallid lehed.  

 

EXCLUSIVE! 20. KÄÄBUSKARRI- Helicrysum italicum  

Vähenõudlik tugeva kasvuline lehtdekoratiivne pinnakatte/ripptaim. Hea vaheistutuse taim 

kompositsioonidesse, eriti sügisel kui muud taimed külmaga kaovad, siis käokuld katab kogu 

anuma ja jääb lume alla.  

20.1.  ’ Silver Carpet’ –  peenete hallide lehtedega tugevakasvuline pinnakatja. 

 

21. BALSAMIIN- Impatiens walleriana 

Vähenõudlik, kuid siiski niiskemaid suvesid eelistav ideaalne pinnakattetaim. Taim on 

ideaalne suve teise poole värviandja, kuna ei armasta põuaperioode ja varasuvist eredat 

päikesekiirgust. Väga tänuväärne taim, õitseb rikkalikult juunist esimeste külmadeni. Sobib 

nii täispäike kui poolvari ning niiskust hoidvad, kuid mitte liigniisked  mullad. Kõrgus 20 cm. 

Võib kasvatada nii peenras kui konteineris. 

21.1. Campos ’Elite Mix’- eri toonides, suured lihtõied 

21.2 Rosaly  ’Mix’- täidisõieline balsamiin, ilmastikukindel. 

 

22.ILUBATAAT –Ipomoea batatas  

Lehtdekoratiivne ilutaim, mis armastab soojust ja päikesepaistet. Ideaalne taim suve teise 

poole kompositsioonidesse. 

22.1. ’Marquerite’ -  Rohekaskollaste lehtedega, kasvab kuni 1 m pikaks. Meie kliimas kõige  

        Vastupidavam ja pikema kasvuga. 

22.2. Papas ’Deep Purple’ -  Tumepruunid lõhised lehed. 

 

23. SINILOBEELIA- Lobelia erinus  

Rikkaliku õievaiba moodustav taim. Kasvab nii täispäikeses kui poolvarjus, eelistab 

parasniiskeid muldasid. Ei talu sajuseid ilmasid, siis läheb mädanema. Meie tingimustes 

suvine õitseaeg kestab ca 2-3 kuud. 

23.1. ‚Crystal Palace’- Tumesinine õis. Kompaktne sort.  Kõrgus 10-15 cm 

23.2.’Riviera ’Sky Blue’-  Helesinine kompaktne varane sort     

23.3.’Riviera ’White’ – puhas valge kompaktne varane sort  

 

EXCLUSIVE! 24. RIPPLOBEELIA- Lobelia erinus  

Jõulise rippuva kasvukujuga taim. Vegetatiivne paljundus. Kasvab nii täispäikeses kui 

poolvarjus, eelistab parasniiskeid muldasid.  

24.1. Lobelia Laura ’Purple’- väga efektne purpurjas toon  

24.2. Lobelia Laura ’White’- puhas valge toon  

24.3. Lobelia Bella ’Aqua’-  helesinine toon 

 

25. KIVIKILBIK- Lobularia maritima 

Vähenõudlik pinnakattetaim varasuvest hilissügiseni. Moodustab ühtlase lillevaiba, esimesed 

külmad ei kahjusta. Ei kannata läbikuivamist. Meeldiv lõhn. Hoolduse juures arvestada 

suvisel kasvuperioodil pritsimisega insektitsiididega kahel korral (kirbukahjustus).    

25.1. ’Giga White’ -suure valge õiega sort. Kõrgus 10 cm 

 

26. ROOMAV  METSVITS- Lysimachia nummularia   

26.1. ’Goldilocks’ -Kuldkollane lehestik, rippuv/roomav kasvukuju. Lehtdekoratiivne püsik 

mis sobib rippuvatesse suvelillekompositsioonidesse. Vähenõudlik.  

 

27. METSTUBAKAS- Nicotiana sylvestris   



Valgete rippuvate õisikutega väga võimsa kasvuga suvelill ei jäta ühtki möödujat külmaks! 

Väga vastupidav põuale, tuultele, vihmale. Õitseb juunist oktoobrini. Vajab kasvuks ruumi ja 

vaateid, kitsastes oludes kipub teisi lämmatama. Kõrgus vähemalt 1,5  m. 

 

28. LUUDEROHULEHINE  PELARGOON- Pelargonium peltatum 

28. 1. Grandeur Pure- sordirühm. Ideaalne haljastuses. Väga rikkalik õitsemine, eriti 

sügisperioodil. Isepuhastuvad lihtõied. Hästiharunenud, madal, poolkerajas kasvukuju. Sobib 

vähest hoolt nõudvatesse istutustesse. Jääb pigem kompaktne, ei ripu. 

28.1.1.  Grandeur Pure ’Neon Rose’- tumeroosa  

UUS! 28.1.2.  Grandeur Pure ’Light Pink Splash’- heleroosa, punase silmaga. 

 

28.2. Ville de Paris sordirühm-  ühekordsete õitega väga tugeva rippuva kasvukujuga 

sordiseeria, sobib ideaalselt rõdukastidesse ja suurematesse amplitesse. Ilmastikukindel, 

piisava hoolduse korral õitseb kuni lumeni.  

28.2.1. Ville de Paris ’Red’- klassikaline punane 

28.2.2  Ville de Paris ’Rose’- roosa  

 

28.3. Decora- sordirühm 

Lihtõielised õisikud, rikkalik õitsemine. Väga ilmastikukindel sordirühm, talub nii vihma kui 

kuivust. Võrreldes Ville de Paris sordirühmaga jääb kompaktne ja ei ripu nii pikalt. Lehed on 

kergelt kollasekirjud, mistõttu on hea taust õitele. 

28.3.1. Decora ’Rouge’- violettroosa 

28.3.2. Decora ’Red’- klassikaline punane 

 

28.4. Grand Idols- sordirühm 

Lihtõielised õisikud, rikkalik õitsemine. Väga ilmastikukindel sordirühm, talub nii vihma kui 

kuivust. Sarnane Ville de Paris sordirühmaga. 

EXCLUSIVE!  28.4.1. Grand Idols ’Purple’- neoonroosa, purpurjas 

28.5. Atlantic- sordirühm 

Suured, täidisõielised õisikud, rikkalik õitsemine. Üsna ilmastikukindel sordirühm, pigem 

sarnane Summer Lovers sordirühmaga. Jääb pigem kompaktne, laiuv. 

EXCLUSIVE! 28.5.1. Atlantic ’Blue’- roosakas, helelilla 

 

EXCLUSIVE! 29. HÜBRIID  PELARGOON- Pelargonium hybridum  

Tegu on liikidevahelise (luuderohulehise ja viirpelargooni ) ristandiga. Ilmastikukindlad, 

vihmale hästi vastupidavad ja väga majesteetlikud taimed. Sordirühma sees erinev kasvukuju. 

29.1. Summer Lovers ’ Rose Splash’- roosa, punase silmaga pooltäidisõieline sort. Hea 

harunemisega, murdumisekindlad varred. Madala, kompaktse kasvukujuga. Tumeroheline 

jõuline lehestik. Väga hea õitseja. Madal kompaktne sort, ei ripu. 

29.2. Summer Lovers ’Red’- tumepunane pooltäidis õieline sort. Eriti suure ja jõulise 

kasvuga, laiuv. Väga kaunis esinduslikkesse seadetesse. 

29.3. Summer Lovers ’White’- valge pooltäidis õieline sort. Eriti suure ja jõulise kasvuga, 

väga kaunis esinduslikkesse seadetesse. 

 

30. SUUREÕIELINE  PETUUNIA- Petunia grandiflora  

Väga head kasvufooni, vett läbilaskvaid muldasid ja pidevat hooldust nõudvad taimed. Ei talu 

vihmast suve. Korraliku hoolduse ja päikseliste ilmade korral  kauakestvad suvelilled.  

30.1. ’Musica- seeria’- Eri värvide segu. Kõrgus 20-30 cm.  



EXCLUSIVE! 30.2. Duplika ’Mix’ - Pallikujuliste täidisõitega. Kõrgus ca 30 cm. Erinevad 

roosad, purpurjad, punased puhtad ja valgekirjud toonid. Kasvab edukalt otsese vihmasaju 

eest kaitstud kasvukohal. 

 

EXCLUSIVE! 31. SURFIINIA e. RIPPUV PETUUNIA- Petunia atkinsiana 

Ideaalne vastupidav ripptaim. Eelistab täispäikest ja kerget viljakat mulda. Talub kerget 

läbikuivamist. Võimeline amplis või lillekastis kasvama maist kuni külmadeni, kuid siis vajab 

piisavalt suurt kasvupinda, korralikku kastmist ja väetamist, et oleks tagatud pidev õitsemine.  

 

31.1. Surfinia -seeria  Suureõieline, rikkalikult õitsev seeria. Pikalt rippuv, pikkus ca 1 m  

31.1.1.Surfinia ’Giant Purple’- purpur, eriti suure lokkis õiega 

31.1.2. Surfinia ’Purple’. Purpur, veidi väiksema õiega, ilmastikukindlam kui Giant 

31.1.3. Surfinia ’Hot Pink’- roosa, tumedamate soontega  

31.1.4. Surfinia ’White- valge tumedama südamikuga, üks vihmakindlamaid surfiiniaid 

 

31.2. Potunia Piccola -seeria  väikeseõieline, rikkalikult õitsev seeria. Kompaktne puhmas, 

ripub ca 20 cm 

31.2.1.Potunia Piccola ’Lilac Blue’- purpurjas lilla 

31.2.2. Potunia Piccola ’White’- puhas valge 

31.2.3. Potunia Piccola ’Hot Pink’- roosa 

 

31.3. Sweetunia -seeria  Suureõieline, rikkalikult õitsev seeria. Keskmiselt rippuv, pikkus ca 

0,5 m  

31.3.1.Sweetunia ’Yellow’- kollane 

31.3.2.Sweetunia ’Burgundy Gem’- burgund/roosa servadega, soonilise südamega 

 

EXCLUSIVE!  32. RIITSINUS- Ricinus communis  

Suurekasvuline, atraktiivne taim. Kõrgus kuni 1,5 m. Vahtra lehti meenutav lehestik. Sobiv 

suurtesse istutusnõudesse tuulevaiksele soojale kohale. 

 

33. KARVANE  PÄEVAKÜBAR- Rudbeckia hirta 

 Ilmastikule vastupidav, suve teises pooles kuni külmadeni õitsev taim. Ei talu pikka põuda. 

33.1. Autumn ’Colors’- Ca 50 cm kõrge sort. Pronksjad kroonlehed, mis moodustavad 

punase ringi ümber tumeda südamiku. Suured õied, hästi harunev kasvukuju. 

 

34. SUUTERA- Sutera diffusus  

Päikesepaistet ja viljakaid muldi eelistav pika õitseajaga ripptaim. Moodustab õisi pika 

perioodi vältel, eelduseks hea kasvufoon ja korralik hooldus. Sobib amplitesse ja 

konteineritesse. Õitseb kuni külmadeni, pidades kesksuvel õitsemises 3-4 nädalat pausi. 

34.1. Baristo ‚Giga White’ – valgete suurte õitega.  

34.2. Baristo ’Double White’- valgete topeltõitega, kompaktse kasvukujuga. 

 

35. SANVITAALIA- Sanvitalia speciosa 

Väga vastupidav ja vähenõudlik taim. Sobib nii pinnakatjaks kui konteineris kasvatamiseks. 

Talub nii kuiva kui niisket suve. Ohtralt väikeseid kollaseid musta südamikuga õisi, õitseb 

külmadeni. Eriti ilusaks muutub taim augustist, moodustades võimsa õitseva kollase puhma. 

35.1.‚Million Suns -Kollaseõieline, roheka südamikuga. Kõrgus 15-20 cm, rippuv/laiuv.  

 

 

36.  SININE  TIIVIKLILL- Scaevola aemulea  



Pinnakate ja amplisse. Sobib seguistutustesse täienduseks. Ei talu läbikuivamist. Täisilus suve 

teisel poolel ja sügisel kuni külmadeni, 

36.1. Abanico’Purple’ - Hästiharunenud, keskmise kasvutugevusega kasvukuju. 

Sinakaspurpurjad õied.  

 

37.  HÕBELEHT e. VILT-RISTIROHI- Senecio cineraria  

Hallide lehtedega lehtdekoratiivne taim. Vähenõudlik, kasvab igal mullal ja kõigis 

valgustingimustes, talub nii põuda kui liigniiskust. Säilitab dekoratiivsuse ka esimeste 

külmade juures 

37.1. ’Cirrus’- Tervete leheservadega, hõbehallide lehtedega. Kõrgus 20-30 cm. Väga 

efektne. Ei veni välja. 

 

38. JÕHV- STEPIROHI – Stipa tenuissima  

Ideaalne lill teiseks istutuseks, kuna täisilus suve teisel poolel. Annab kompositsiooni õrnust 

ja eriti efektsed on pead tuule käes lehvides. 

38.1.  ’Ponytails’ - Õitseb juulist septembrini , kõrgus kuni 60 cm. Veidi allapoole kalduvad 

karvased  õisikud. 

 

39. MADAL TAGETES- Tagetes patula 

Tänuväärt ja vastupidav taim. Kasvab pea kõikides valgus- ja mullastikutingimustes, talub nii 

põuda kui vihma. Annab väga hea värvilaigu. Kasvab nii peenras kui konteineris ja seda kuni 

esimeste külmadeni. Vaenlaseks vaid teod .Õitsemise soodustamiseks äraõitsenud õied 

eemaldada. 

39.1. Bonanza-seeria. Varane, hästi võrsuv, madal ja kompaktne sort. Kõrgus 20-25 cm. 

39.1.1. Bonanza ’Orange’- särav oranž, kõige tugevama kasvuga.  

39.1.2. Bonanza ’Flame’ – punase-kollasekirju, põhivärv punane. Tugevakasvuline. 

39.1.3. Bonanza ’Gold’ - kuldkollane õis, keskmise kasvutugevusega. 

39.2. Texana ’Special Fireball’- erilistes värvitoonides sordirühm, tumepunase/oranži segu 

 

40. AHTALEHINE  TAGETES- Tagetes tenuifolia 

Üks tänuväärsemaid lilli haljastuses. Moodustab suure ja tiheda õiepuhma, talub kõiki 

kasvutingimusi, väga vähenõudlik. Juuni istutuse puhul õitseb kuni septembri alguseni, 

hilisemal istutusel külmadeni.     

40.1. ‚Luna Orange’-  Oranž,  kõrgus 25-30 cm.  

 

41. VÄIKE MUNGALILL- Tropaeolum majus 

Efektne suurtel peenardel ja konteinerites. Edukalt õitseb kehvemapoolsetel muldadel. 

Viljakatel muldadel ja niiskematel suvedel kasvatab enam vegetatiivset osa. 

Juuni istutuse puhul kenad kuni augusti lõpuni. 

41.1. Tip Top ’Alaska Mix’-   Valge/rohelisekirjute lehtedega, nõrgemakasvulisem  

           põõsaskress. Kõrgus 20-25 cm. Õied punased, kollased, oranzid. Hea pinnakattetaim. 

 

EXCLUSIVE! 42. VILLANE  HIIDHIRSS- Pennisetum villosum 

Vähenõudlik kõrreline, õitseb esimesel kasvuaastal. Ei ole talvekindel. 

42.1. ‚Nemira’-  kohevate, karvaste hõbevalgete õisikutega õitsev madal puhmas. Kergelt 

rippuv kasvukuju, sobib konteineritesse. Õitseb ohtralt suve teisel poolel. 

 

EXCLUSIVE! 43. LUUDEROHI- Hedera helix 

Vähenõudlik lehtdekoratiivne laiuv ripptaim.  

43.1. ‚Goldschild’-  kollase-rohelisekirju lehestik    



 

EXCLUSIVE! 44. CORDILINEA- Cordyline australis 

44.1. ‚Red Star’- väga eksklusiivne punaselehine lehtdekoratiivne taim. Sobib 

esindushoonete ette kompositsioonidesse aktsendiks.  

 

EXCLUSIVE!  45. YUCCA- Yucca filamentosa  

45.1. ’Color Guard’-  väga eksklusiivne kollase-rohelisekirju lehtdekoratiivne taim. Sobib 

esindushoonete ette kompositsioonidesse aktsendiks  

 

 


