Maitse- ja ravimtaimed, aiaviljad ja talulilled:
laialehine kellukas 'Alba',
kosmos (segu),
sõ rmkü baralill,
teleekia,
harilik rõ ngaslill,
talinelk (punane ja segu),
kurekell (valge ja segu),
kukekannus (sinised),
loitev tulinelk,
harilik hä rjasilm,
tokkroos (roosa ja segu),
mä gijumikas,
harilik sinilatv (valge),
jaapani fü ü sal ehk hiina latern,
lõ vilõ ug,
punane topelt moon ehk unimagun,
punane siilkü bar,
ü heksavä gine,
lõ hnav neitsikummel,
Moldaavia tondipea,
saialill,
Mauri kassinaeris (see, kelle õ itest saab sinist teed),
sidrunmeliss,
harilik naistenõ ges,
harilik pune,
kreeka pune,
mä gi-piparrohi,
aedruut,
aedsalvei,
harilik iisop,
aniisi-hiidiisop (‘Golden Jubilee),
veiste-sü damerohi,
mungalill e kress,
rebashein ehk amarant (punane),
till,
leeskputk,
koriander,
pastinaak,

aedmalts ehk põ hjamaa spinat (punane),
maasikafü ü sal,
Mehhiko fü ü sal ehk tomatillo
Kõ rvitsad:
• Hokkaido kõrvits Cucurbita maxima – Parimad kõ rvitsad salatiks, supiks,
praeks ja koogiks. Ü liõ hukese koorega, sö ö dav koos koorega, viljaliha tihe ja
pä hklise maitsega.
• Kõ rvits ‘Marina di Chioggia’ Cucurbita maxima - Itaalia pärandsort, roheline,
krobelise sinakas-rohelise koorega, vä ga rikkaliku ja magusa maitsega,
tumekollase viljalihaga, 2-5 kg suurused viljad.
• Viigilehine kõrvits Cucurbita ficifolia – Vä ga eriline kõ rvits Mehhikost, seal
tuntud nimega Chilacayote. Valge viljalihaga, noored viljad sö ö davad nagu
suvikõ rvitsad, tä iskasvanud viljad sobivad hä sti kõ rvitsakommide
tegemiseks, vä rskelt smuutidesse ja vä rsketesse salatitesse, vee
maitsestamiseks.
Seemneid on pakis 12 tk.
Mais:
Leedu suhkrumais on magus mais põ hjamaa kliimasse. Selleks aastaks otsas.
Maasikamais on popcorn mais Strawberry. otsas
Klaaspärlimais on sarnane glass gem cornile, ainult et otsingus olevatele piltidele
on kõ vasti vä rvi juurde keeratud.
Seemneid on pakis umbes 20-30 tk.
Aedhernes 'Vanaema hernes' 30gr, - Selleks aastaks otsas
‘Setu suhkruhernes’ 30 gr, - selleks aastaks otsas
Kurgid:
Saksa pikk valge – suured valged viljad. - otsas
‘Della valge’ Della’s White on maitsev valge lü hiviljaline kurk, 100 a. vana Kansase
sort. otsas
harilik aspar ehk spargel, otsas
aedsalat (vanaema oma), otsas
liht-naistepuna,
harilik kassinaeris,
tä hklavendel,
jaapani talisibul 'Ishikura',
Eesti talisibul,

rukola,
merikapsas,
portulak,
teekummel,

