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SUVELILLEDE SORTIMENT 2022 
 

Päsmaslill (Ageratum) 

Korvõieliste (Asteraceae) sugukonda kuuluv Kesk-Ameerika, Mehhiko ja USA troopilistes ja 

parasvöötme soojemates piirkondades kasvav 51 liigiline rohttaimede perekond. Mitmed 

liigid dekoratiivse tähtsusega.  

Mehhiko päsmaslill (A. houstonianum) [Mexican paintbrush, Flossflower, Bluemink] on 

levinud Kesk-Ameerikas ja Mehhikos. Kasvuks eelistab kergemat huumusrikast mulda ja 

täispäikest, liigniiskust ei talu. Sobib olenevalt sordist nii konteineritesse, rõdukastidesse, 

ääretaimeks, lausistutusteks ja lõikeõiteks.  

Sordirühm Ariella® - vegetatiivne paljundus, madal kasv (10-20 cm), Lühike kasvuaeg, pikk ja 

rikkalik, kogu suve kestev õitseaeg. 

’Power Blue - sinakaslilla 

’Violet’ – punakaslilla 

 

Inkaliilia ehk alströmeeria (Alstroemeria) 

Inkaliilialiste (Alstroemeriaceae) sugukonda kuuluv 128 liigiline taimeperekond Lõuna-

Ameerika mäestikest. Õisikud kirevavärvilised, ehituselt meenutavad liiliaõisi. Kasvuks sobib 

päikeseline kuni poolvarjuline, hästi vett läbilaskva mullaga kasvupaik. Mandri Eestis ei 

pruugi olla talvekindel, vajab talveks multšimist. Suurepärane lõikelill, säilides vaasis 2-3 

nädalat. 

Harilik inkaliilia (Alstroemeria x hybrida) [Peruvian Lily, Lily of the Incas] on soojalembene, 

eelistades tuulevaikset, päikesepaistelist kasvukohta. Aretatud on palju sorte, millest enamik 

on paljukasutatud konteinertaimed. 

Sordirühm Inticancha® ’ hästi harunev madalakasvuline potisort, õied tassjad, soonilised, 

õitseb kogu suve. Sobib haljasaladele ja konteinerhaljastusse. 

’Machu’ – violettpunased õied 

 

Sordirühm Summer Paradise®  - tugevakasvuline sordirühm, kõrgus kuni 60 cm, säravate 

õite ja atraktiivse õiemustriga. Ideaalsed taimed esindushaljasalale ja konteineritesse-

vaasidesse. 

 ’Spring Valley’ – Kreemkollane UUS SORT! 
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Inglilill (Angelonia) 

Teeleheliste (Plantaginaceae) sugukonda kuuluv Mehhikost üle Kesk-Ameerika kuni Lõuna-

Ameerikasse levinud rohttaimede 34 liigiline perekond. Enamus liike pärineb Brasiiliast, 

kuivadelt troopilistelt kasvualadelt, palju liike kasutusel iluaianduses. 

  

Ahtalehine inglilill (A. angustifolia) [Angelonia, Summer snapdragon, Angel flower] on 

ideaalne taim lauspäikeselistesse, kuivadesse kasvutingimustesse. 

Sordirühm Archangel™  - vegetatiivne paljundus, kõrgus kuni 35 cm. Tugevad, püstised 

õievarred, suured, säravates toonides õied, ideaalne taim lauspäikselistesse 

kasvupaikadesse, pikk õitseaeg. 

’Coral’ – korallpunased õied UUS SORT! 

 

Lõvilõug (Antirrhinum) 

Teeleheliste (Plantaginaceae) sugukonda kuuluv rohttaimede ja igihaljaste poolpõõsaste 

perekond Euroopa mäestikest, Põhja-Aafrikast ja USA-st, kokku 21 liigiga, mitmed neist 

endeemsed. Suur sordivalik vähenõudlikke ilutaimi. 

Suur lõvilõug (A. majus) [Snapdragon, Common snapdragon] on viljakat kuid mulda eelistav 

suvelill, milline edeneb hästi poolvarjus kuni päikesepaistelistel aladel.  

Sordirühm  Leo F1 – varakult õitsema hakkav sordirühm, hästi harunev, ühtlane kasv ja 

madal kasvukuju, sobides lõikeõiteks, suurematesse pottidesse, konteineritesse ja 

lausistutusteks. Õitsevad juunist septembrini. 

 ’Elite Mix’ – erinevate õievärvide segu 

Sordirühm Pirouette F1 – väga varase õitsemise ja hea hargnemisega taimed, sobides hästi 

lausistutusteks peenardesse, konteineritesse ja pottidesse. 

’Magenta’ – neoon tumeroosa 

 

Hõbekakar (Argyranthemum) 

Korvõieliste (Compositae) sugukonda kuuluvas perekonnas on kokku 24 liiki Makaroneesias 

(Assoorid, Kanaarid, Madeira, Roheneemesaared), peamiselt Kanaaridel ja Madeiral levivaid 

roht- ja puittaimi.  
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Põõsas-hõbekakar (A. frutescens) [Paris daisy, Marguerite daisy] on vaid Kanaaridel kasvav 

0,6-1 m kõrgune poolpõõsas kuni põõsas, milline on külmahell isegi veel Kesk-Euroopas. 

Armastab täisvalgust ja kasvuks sobivad kuivemad mullad. Rikkalik sordivalik, 

pistikpaljundus. 

Sordirühm Aramis® - kompaktse kasvu, hea harunevuse, pika õitseaja ja  selgete 

värvitoonidega sordid. 

’Double Apricot’ – aprikoosikarva topeltõied 

’Double White’ – valged topeltõied 

’Red’ – punane 

’Yellow’ – helekollane 

 

Begooniad (Begonia sp.) 

Samanimelise begoonialiste (Begoniaceae) sugukonna õistaimed, kokku 1600 liiki rohttaimi 

ja poolpõõsaid Ameerikast, Aafrikast ja Lõuna-Aasiast. Tohutu valik dekoratiivtaimi, 

sealhulgas palju rippuvaid amplitaimi. 

Alatiõitsev begoonia (B. x semperflorens) [ Wax begonia] on väga vähenõudlik ja püsiv 

õitseja, esivanemad pärit Brasiilia troopilistelt aladelt. Õitseb hästi ja rikkalikult nii 

täisvalguses kui poolvarjus külmade tulekuni. Kõrgus 15-30 cm, lihakad varred ja lehed, 

eelistab sooja ja piisavalt niiskust. Väga suur sordivalik nii pistik- kui seemnepaljundusega 

sorte. 

Sordirühm Doublet® - tumedad lehed, väikesed täidisõied, kõrgus 20-25 cm, varajane 

õitsemine, kompaktne kasv, sobides hästi kalmistule, pistikpaljundus. 

’Pink’ – roosa 

’Red’- punane 

’White’ – valge 

Sordirühm Marsala® F1 – suured säravad õied kontrastse tumeda lehestiku kohal, varajane 

õitsemine, ühtlane poolkerajas madal kasvukuju, kõrgus 15-20 cm. 

’Scarlet’ - helepunane 

 Sordirühm Superstar® F1 – ümara kasvukujuga ja varase õitsemisega sordirühm, millel 

lühikesed õievarred ja ühtlane õitsemise algus. Hea sort haljasaladele, potilillena, kõrgus 15-

20 cm. 

’Red’ - punane 

’White’ - valge 
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Boliivia begoonia (B. boliviensis) [Bolivian begonia] on algselt Lõuna-Ameerikast Andidest 

pärit väga rikkaliku õitsemisega hea üsna tumedalehine amplitaim, õied kellukjad, 

pudenevad pärast õitsemist kergelt maha. Vajab üsna palju sooja ja niiskust. 

Sordirühm Bellavista® - jõuline kasv ja hea harunemine, talub kuumust ja kuivust, sobib 

ampleisse ja konteineritesse, rõdukastidesse. 

’Lemon’ – helekollane 

’Red’ – punane 

Sordirühm Groovy – kompaktne ümar kasvukuju, varane õitsemine, sobiv taim amplisse. 

’Mellow Yellow’ – kollane UUS SORT! 

’White’ – valge UUS SORT! 

Hübriidbegoonia (B. x hybrida) [B. semperflorens x B. cane-stemmed rühm] [Rhizomatous 

begonia] - lühikese kasvuajaga 40-50 cm kõrgused tugevakasvulised taimed, millised sobivad 

kasvatamiseks nii päikesepaistel kui poolvarjulistes kohtades, muld olgu viljakas ja 

huumusrikas. Sobib kasvatamiseks suuremates pottides, rõdukastides, amplites ja 

konteinerites, puhastub hästi äraõitsenud õitest.  

Sordirühm Dragon Wing® F1 – kuni 50 cm kõrgused tugevakasvulised taimed, lehed tiibja 

kujuga, läikivad. Suured, säravad õied, õitseb kuni külmadeni. 

’Red’ - punane  

Mugulbegoonia (B. x tuberhybrida) [ B. boliviensis x B. pearcei x B. veichii] [Tuberous 

begonia] esivanemad pärinevad Lõuna-Ameerikast, tänapäeval ilmselt üks enamkasutatud 

begooniaid. Kasvab hästi poolvarjus ja vajab rammusat, huumusrikast mulda. Sobiv taim 

amplitesse, pottidesse, rõdukastidesse, konteineritesse ja lausistutusteks. 

Sordirühm GO! Early F1 – ühtlane kasvukuju, varane õitsemine, hea ilmastikukindlus. 

’Fire’ - oranž 

’Pink Shades’ – varjundiga roosa 

’Scarlet Red’ - punane 

Sordirühm Nonstop® Mocca F1 – hea harunevusega, tugevad taimed, suured õied, lai 

värvivalik. 

’Scarlet’ - helepunane 

’White’ – valge 

’Yellow’ – kollane  

Sordirühm Nonstop® Joy F1 – poolrippuv kasvukuju, erksavärvilised õied, sobiv sordirühm 

amplitesse ja potti. 

’Mix’ – erinevate värvide segu UUS SORT! 
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Sordirühm Belina – rippuva kasvukujuga sordirühm, õied täidisjad, taluvad hästi päikest. 

Sobib kasvatamiseks nii amplites kui tavapottides. 

’Apricot’ – aprikoosikarva 

’Orange’ – oranž 

Roosbegoonia (B. x elatior; sün. B. x hiemalis) [B. socotrana x B. x tuberhybrida] [Rieger 

begonia, Elatior begonia, Winter-flowering begonia] – õierikas begoonialiik, õied 

meenutavad roosiõisi. Sobivad sordid nii haljasaladele kui kalmistule, nii rõdukasti kui potti. 

Pikk ja intensiivne õitsemisaeg, pistikpaljundatud taimed. 

Sordirühm Sveeties® – täiesti uus sordirühm kuni 12 cm pottidesse. Väikeste lehtedega tihe 

lehestik ja säravates värvides täidisõied. 

’Orange’ – oranž UUS SORT! 

’Red’ – punane UUS SORT! 

’Salmon’ – lõheroosa UUS SORT! 

’White’ – valge UUS SORT! 

’Yellow’ – kollane UUS SORT! 

 

Ruse (Bidens) 

Korvõieliste (Compositae) sugukonda kuuluv 249 liigiline troopikas ja soojemas 

parasvöötmes kasvavate õistaimede perekond, esinedes nii Ameerikas, Aafrikas, Aasias, 

Vaikse ookeani saartel, ka Euroopas. Arvukalt liike ja sorte kasutatakse dekoratiivtaimedena. 

Feerulalehine ruse (B. ferulifolia) [ Fern-leaved beggarticks, Apache beggarticks] on algselt 

Kesk- ja Põhja-Ameerikast vähenõudlik ja hea ning kaunite kuldkollaste õitega õitseja, millel 

peen lehestik. Suur sordivalik, pistikpaljundatud taimed. 

’Interceptor’ – kollane, kompaktne kasv, suured õied 

Sordirühm Taka Tuka® M – oranžpunastes toonides õitega ruse, sobib nii potti kui amplisse, 

Poolkerajas kasvukuju, hea harunemine, suured õied, õitsedes kogu suve. 

’Red Yellow Brush’ – punane, kollaste triipudega UUS SORT! 

 

Puispetuunia (Calibrachoa) 

Maavitsaliste (Solanaceae) sugukonda kuuluv 28 liigiga rohtsete ja poolpuitunud taimede 

perekond Lõuna-Ameerikast, millistel laiuv kasv ja eredavärvilised petuunia- tüüpi õied. 

Armastatud ampli- ja potitaimed, lai kasutusala ja suur sordivalik. 
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Aed-puispetuunia (C. x hybrida) [Trailing petunia, Million bells, Calibrachoa] on vastupidav, 

vähenõudlik, täispäikest ja viljakat mulda eelistav ilutaim, millel tohutu sordivalik. Sobivad 

kasvatamiseks nii pottides kui amplites. 

Sordirühm Aloha Nani – suured lihtõied, kompaktne kasv, poolrippuv. 

’Dark Red’ – tumepunane 

’Orange Zest’ – oranž 

Sordirühm Calipetite® Trio - taimed kõrgusega 15-20 cm, hästiharunenud, selged õievärvid, 

sobib kasvatamiseks väiksemates pottides kolmevärviliste triodena 

’Yellow-Blue-Red’ – kollane/sinine/punane 

Sordirühm Calita® - hästiharunev poolkerajas kasvukuju, murdumiskindlad varred. Õied 

säilitavad oma värvi õitsemise jooksul, ei tuhmu. 

’Deep Yellow’ – tumekollane 

Sordirühm Calita® Compact – hea harunevus ja madal kasvukuju, varajane õitseja, 

kauapüsivad erksavärvilised õied. 

’Scarlet Red Eye’ – helepunane, punase silmaga 

Sordirühm Calita® Compact Trio – hästi sulanduvad õied ühes potis, ühtlane kasv ja 

õitsemise algus. 

’Gold-Scarlet Red Eye-Sky Blue’ – kuldkollane/erepunane/helesinine/ 

Sordirühm Calita® Double Trio – sobiv sordirühm aiavaasidesse ja amplitesse, kaunid 

täidisõied, ilusad värvid, ühtlane kasv ja õitsemine. 

’Blue-Blue Bicolor-Sky Blue’ – sinine/sinine valge äärisega/helesinine 

’Blue-Rosy-Sun’ – helelilla/roosa/helekollane 

 

Padipõõsas (Leucophyta) 

Korvõieliste (Compositae) sugukonda kuuluv monotüüpne endeemne põõsaperekond 

Austraaliast. Kasutatakse eeskätt lehtdekoratiivse taimena, milline on kaunis rõdukastides, 

pottides ja konteinerites ka talvisel perioodil. 

Padipõõsas (L. brownii) [Cushion bush] on helehalli värvi tihedavõrseline lehtdekoratiivne 

taim, väga sobiv hallikate värvilaikude moodustamiseks istutusaladel. Lausistutustel 

istutustihedus 15-25 taime/m². 

’Compact Silver’ – kompaktne kasv, sobiv sort rõdukastidesse 
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Mätashari (Celosia) 

Rebasheinaliste (Amaranthaceae) sugukonda kuuluv taimeperekond Kesk- ja Lõuna-

Ameerika ning Aafrika lähistroopikast, ühendades kuni 60 liiki ühe- ja mitmeaastaseid 

rohttaimi ning poolpõõsaid. 

Kõrge mätashari (Celosia argentea var. plumosa) on täispäikest eelistav kuivemate, soojade 

kasvukohtade taim, millel erinevates erksates värvitoonides püstised õisikud. Lausistutustel 

istutada 20-25 taime m² kohta. 

Sordirühm Kimono – ühtlase, kompaktse madala kasvuga taimed potti või avamaale.  

’Mix’ – erinevat värvi õitega  

 

Piimalill (Euphorbia) 

Piimalilleliste (Euphorbiaceae) sugukonda kuuluv 2046 liigiline suur perekond roht-, 

poolpuitunud ja puittaimi, peamiselt maakera troopilistest piirkondadest, enamus liike 

Aafrikast, Madagaskarilt ja Ameerikast, mitmed liigid kasvavad ka parasvöötmes. Perekonnas 

tohutu taimede varieeruvus ja väga palju ilutaimedena kasutatavaid liike ja sorte. 

 

Õhuline piimalill (E. hypericifolia) [Diamond frost euphorbia, Breathless blush euphorbia] on 

kuivalembene püstja kasvuga kuni 60 cm kõrgune troopikataim Lõuna-Ameerikast 

Argentiinast üle Kesk-Ameerika kuni USA lõunaosariikideni. Välimuselt õrn ja õhuline, kuid 

väga vastupidav taim lausistutusteks, potti, rõdukasti või konteinerisse. Lausistutusel 

taimekulu 20-25 taime/m². 

Sordirühm Star Dust – sordid erinevateks vajadusteks, kompaktsest kasvust kuni 

keskmisekasvulisteni. 

’Clear White’ – valge 

 

Ämbliklill (Cleome) 

Samanimelisse väikesesse ämbliklilleliste (Cleomaceae) sugukonda kuuluv 206 liigiline 

perekond ühe- ja mitmeaastaseid rohttaimi, poolpõõsaid ja põõsaid kogu maakera 

lähistroopilistest ja troopilistest piirkondadest. Mitmeid liike ja sorte kasutatakse meeleldi 

konteinerhaljastuses, pottides ja vaasides, peenardel, madalate hekkidena ning mitmed 

sordid sobivad hästi ka lõikeõiteks.  

Ogaline ämbliklill (C. spinosa) [Spiny spider flower] on levinud Uue Maailma troopilistel 

aladel, USA-s, troopilises Aafrikas, Hindustani poolsaarel, Vietnamis, Vaikse ookeani 

saarestikel ja Koreas. Kasvatamiseks sobivad kuivemad, soojad mullad ja päikeseline 

kasvukoht, lausistutusel taime-kulu 15-20 tk/m². 
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Sordirühm Clio™ - 40-50 cm kõrgune tihe ja hea harunemisega taim, sobiv istutada igat 

mõõtu konteineritesse, vaasidesse ja pottidesse.  

’Mangenta’ - roosakaslilla 

 

Sigaretilill (Cuphea) 

Kukesabaliste (Lythraceae) sugukonda kuuluv 280 liigiline rohttaimede perekond troopilisest 

Ameerikast. Nad on üsna kuivalembesed, kasvades Lõuna-Ameerika troopilistest savannidest 

(Cerrado) üle-Kesk-Ameerika ja Mehhiko kuni USA lõunaosariikideni. Perekonnas palju 

dekoratiivtaimi. 

Suur sigaretilill (C. micropetala) [Candy corn; Mexican giant cigar plant] on 30-120 cm 

kõrgune piklike lehtedega taim, milline eelistab täispäikest ja toitaineterikast kergemat vett 

läbilaskvat mulda. Hea taim kalmistutel kasutamiseks, suurematesse pottidesse ja 

konteineritesse. 

Sordirühm Vermillionaire® - virga õitsemisega, keskmise kasvutugevusega sordid. 

’Light my Fire’ – oranžpunane UUS SORT!  

 

Daalia (Dahlia) 

Korvõieliste (Compositae) sugukonda kuuluv 42 liigiline rohttaimede perekond Mehhikost ja 

Kesk-Ameerikast. Suur sordivalik iluaianduses kasvatamiseks. Vahel kasutatakse nimetusena 

ka georgiin või rahvapäraselt jorjen. 

Punane daalia (D. coccinea) [Red dahlia] on algselt pärit Mehhikost, kuid tänapäeval 

kasvatatakse kõikjal üle maailma. Asteegid kasutasid nende kõrge toiteväärtusega 

muguljuurikaid toiduks. Õied säravpunased, sordid kõikvõimalikes värvides. Kasvuks vajab 

viljakat, parasniisket mulda ja päikesepaistelist kasvupaika ning regulaarset väetamist. 

Õuetingimustesse tuleb daaliad viia pärast öökülmaohu möödumist, mais. 

Sordirühm Dalina® Maxi – tugeva ehitusega taimed, sobivad nii avamaale, konteinerisse kui 

pottides kasvatamiseks. Sortidel väga suur värvivalik. 

’Tequila’ – kollakasroosa UUS SORT! 
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Nelk (Dianthus) 

Nelgiliste (Caryophyllaceae) sugukonda kuuluv 338 liigiline rohttaimede ja poolpõõsaste 

perekond põhjapoolkera parasvöötmest, mõned liigid ka Eestis. Suur ilutaimede sordivalik.  

 

Aednelk (D. caryophyllus) [Carnation, Clove pink] on Vahemeremaadest pärit lõike- ja 

potilill, milline on tundlik liigniiskuse suhtes, kasvatamiseks sobivad hea veeläbilaskvusega 

kergemad mullad. 

Sordirühm Dinamic® - õrna aroomi ja varase õitsemise alguse ning pika õitseajaga 

sordirühm, millel valikus hulgaliselt erivärviliste õitega sorte. 

’Dark Red’ – tumepunane 

’Pink to White’ – roosa/valge, tugeva aroomiga  

Heddewigi nelk (D. chinensis var. heddewigii) [China pink terry] üheaastane taim, sarnaneb 

hiina nelgiga, erinevusena on Heddewigi nelgi õied enamasti täidisjad, hiina nelgil lihtõied. 

Sobib kasvatada istutsaladel, kiviktaimlates, konteinerites ja erinevates nõudes. Suur õite 

värvivalik. 

Sordirühm Emperado – väga ühtlase arenguga sordirühm, varane õitsemine ja hea taimede 

harunemine, taimestab istutusala kiiresti. 

’Mix’ – värvigamma valgest kuni tumepunaseni 

 

Kaksikkannus (Diascia)  

Mailaseliste (Scrophulariaceae) sugukonda kuuluv 68 liigiline rohttaimede perekond 

on rõhuvas enamuses pärit Lõuna-Aafrika mägistelt troopikaaladelt. Taimed vajavad 

päikesepaistelisi, piisava niiskuse ja viljaka mullaga kasvukohti, suur sordirohkus. 

Harilik kaksikkannus (D. barbarae) [ Elf spur, Twinspur ] pika õitseajaga vastupidav suvelill, 

milline on populaarne poti-, konteiner- või amplitaim, samuti avamaaistutusteks. 

Sordirühm Elfjes® - ühtlase ja kiire arenguga sordirühm, kauakestev õitsemine, kompaktne, 

kuni 20 cm kõrgune kasv, intensiivsed õievärvid. 

’Doortje’ – heleroosa 

 

Hõbepael (Dichondra) 

Kassitapuliste (Convolvulaceae) sugukonda kuuluv 14 liigiline rohttaimede perekond 

maakera troopilistest ja lähistroopilistest piirkondadest. Taimi kasutatakse 

lehtdekoratiivseina amplite, konteinerite ja istutusalade ilmestamiseks. 
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Kard-hõbepael (D. argentea) [ Silver dichondra, Silver ponysfoot] on igihaljas ronitaim USA 

lõuna- ja Mehhiko põhjaosa kõrbetest. Madal lehtdekoratiivne ümarate lehtedega 

soojalembene taim, amplis kasvades võib rippuda 50-80 cm allapoole. 

’Silver Falls’ – hõbedaste väikeste lehtedega amplitaim. 

 

Fuksia (Fuchsia) 

Pajulilleliste (Onagraceae) sugukonda kuuluv 113 liigiline peamiselt põõsaste või 

madalamate puude perekond Kesk- ja Lõuna-Ameerika mäestikumetsadest. Tohutut 

sordivalikut kasutatakse konteiner- ja potitaimedena ning istutatakse soojemates 

regioonides ilupõõsastena koduaeda. 

Värdfuksia (F. x hybrida) [F. magellanica x F. coccinea x F. fulgens x F. arborescens] [Hybrid 

fuchsia] – on äärmiselt mitmekesise sordivalikuga rippoksaline kuni püstja kasvuga puitunud 

taim, milline sobib konteineritesse, pottidesse, rõdukastidesse ja amplitesse. Vähenõudlik, 

pika õitsemisega ja ülimalt dekoratiivne. 

’Dark Eyes’ – punane/tumesinine 

’Patio Princess’ – punane/valge 

 

Gasaania (Gazania) – Korvõieliste (Asteraceae) sugukonda kuuluv 19 liigiline 
rohttaimede ja poolpõõsaste perekond Aafrika lõunaosast, peamiselt Namiibiast ja Lõuna-

Aafrikast, kasvades troopilistel aladel. Madalakasvulised, rikkaliku õitsemisega ja 

erksavärvilised taimed, millest aretatud hulgaliselt sorte, on laialt kasutatud haljastuses. 

Särav gasaania (G. rigens) [Treasure flower] on 20-30 cm kõrguse kasvuga suvelill, milline 

eelistab soojemat, kerge liivmullaga päikesepaistelist kasvukohta. Sobiv taim peenarde 

äärisistutusteks, rõdukasti, konteinerisse ja potti, lausistutusel istutustihedus 15 – 25 

taime/m². 

Sordirühm Gazoo® - eriliselt suured ja värvikad õied, sobiv sordirühm peenardele, 

konteineritesse ja suurematesse vaasidesse. 

’Formula Mix’ – erinevate õievärvide segu 

 

Kalevikepp (Gaura) – Pajulilleliste (Onagraceae) sugukonda kuuluv 20-30 liigiline ühe- 

ja mitmeaastaste rohttaimede perekond Põhja-Ameerikast, kasvades päikeseküllastel, 

parasniiksetel kasvukohtadel, moodustades tihedaid kooslusi. Mitmeid liike kasvatatakse 

ilutaimedena. 

Harilik kalevikepp (G. lindheimeri) [Lindheimer’s beeblossom, White gaura, Lindheimer’s 

clockweed, Indian feather] on 0,5-1,5 m kõrguseks kasvav puhmasjas püsik Louisiana ja 
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Texase lõunaosa kuumadelt, kuivadelt aladelt. Püstistel vartel puhkeb arvukalt tähtjaid õisi 

kuni sügiseni. Sordid valgete kuni roosade õitega. 

’Lillipop Pink’ - roosa   

 

Käokuld (Helichrysum) Korvõieliste (Asteraceae) sugukonda kuuluv 506 liigiline 

rohttaimede, poolpõõsaste ja põõsaste perekond Vanast Maailmast, peamiselt Lõuna-

Aafrikast ja Madagaskarilt. Üsna arvukalt on liike kasvamas ka Austraalias ja Uus-Meremaal, 

Aasias ning Euroopas. Paljud liigid ja sordid kasutusel ilutaimedena, olles kuivalembesed ja 

vähenõudlikud. 

Lamav käokuld (H. petiolare) [Licorice-plant, Silver-bush everlastingsflower] on looduslikult 

pärit Lõuna-Aafrikast, naturaliseerunud Portugalis ja USA-s. Pehmete piklike lehtedega 

madal, roomav lehtdekoratiivne taim. Sobib musterpeenarde kujundamiseks koos 

erksavärviliste lilledega. 

’Silver’ – hõbedase lehestikuga 

 

Heliotroop (Heliotropium) Kareleheliste (Boraginaceae) sugukonda kuuluv 156 

liigiline kosmopoliitse levikuga troopilisi ja parasvöötmes kasvavaid rohttaimi, püsikuid, 

põõsaid ja puid. Lehed ja taimevarred karvased, kasvavad päikesepaistelistel, vett hästi 

läbilaskva pinnasega kasvukohtadel.  

Harilik heliotroop (H. arborescens) [Garden heliotroope, Common heliotroope, Cherry pie] 

on Peruust pärit tiheda tumerohelise lehestikuga kuni 0,5 m kõrguseks kasvav rohttaim, 

millel lavendelsinised, lõhnavad õied. Sooja armastavad ja põuakindlad taimed, vajavad 

päikesepaistelist, viljakama mullaga kasvukohta. Kompaktne kasv ja üle suve arvukalt 

tugevasti lõhnavaid õisi moodustavad sordid. Lausistutusel arvestada taimi 16-25 tk/m² 

kohta. 

’Honey Blue’ – tumesinine 

 

Lemmmalts, impatiens (Impatiens) on samanimelise lemmaltsaliste 

(Balsaminaceae) sugukonda kuuluv 487 liigiga lihakate mitmeaastaste rohttaimede 

perekond Aasia, Aafrika ja Põhja-Ameerika parasvöötmest kuni troopikani. Mitmed liigid ja 

sordid kasutusel dekoratiivtaimedena. 

Sultan-lemmmalts (I. walleriana) [Busy Lizzie, Balsam, sultana, Simply impatiens] on 

mitmeaastane taim Ida-Aafrikast Keeniast kuni Mosambiigini. Poolvarju või lausa varjutaim, 

päikesepaistet talub vaid osa päevast. Kasvuks sobib rammusam, parasniiske muld. Uued 

sordirühmad on aretatud ebajahukastekindlaks. 
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Sordirühm Silhouette – täidisjate õite, varase õitsemise ja sarnase kasvuga sordirühm, 

istutada varjulisse kohta. 

’Red’ – punane 

’White’ - valge  

Herzog-lemmmalts (I. hawkeri) [New Guinea impatiens]on kasvamas Paapua Uus-Guineal ja 

Saalomoni Saartel Vaikses ookeanis. Liiki on hübridiseeritud dekoratiivsuse ja haiguskindluse 

tõstmiseks mitmete teiste liikidega (I. aurantiaca, I. platypetala) ning liigist on aretatud 

arvukalt tänapäeval tuntud üldnimetusega Uus-Guinea hübriide (I. x neu-guinea), milliseid 

laialdaselt kasutatakse dekoratiivtaimedena. Päris palju sorte talub kasvamist ka 

täisvalguses. 

Sordirühm Magnifico® - kompaktne kasvukuju ja hea harunemine, säravad õievärvid ja 

rikkalik ning varajane õitsemine. Vajab poolvarjulist kasvukohta. 

’Hot Pink’ – erkroosa 

’Salmon’ – lõheroosa 

’Star Lavender’ – purpurlilla, violetse südamikuga  

 

Ilubataat (Ipomoea) Kassitapuliste (Convolvulaceae) sugukonda kuuluv 449 liigilise 

lehtertapu perekonna taim Lõuna-Ameerikast. Teised perekonna taimed on levinud kogu 

maakera lähistroopikas ja troopikas, perekonda kuulub nii rohttaimi, puid-põõsaid, enamus 

liike on siiski ronitaimed. Paljusid liike kasutatakse dekoratiivtaimedena, kuid on ka tuntud 

toidutaimi (bataat ehk maguskartul), samuti ravim- ja maitsetaimi. 

Ilubataat (I. batatas Ornamental-rühm) [Ornamental Sweetpotato]on maguskartuli 

lehtdekoratiivne rühm, milline sobib suurepäraselt teiste suvelilledega seguistutusse.  

Sordirühm Papas® - kompaktne ja ühtlane kasvukuju, erinev lehevärviga sordirühm 

’Red Heart’ – punakaspruun, südamekujuline leht 

Sordirühm Solar Power™ - hästi harunevad, ümara ja kompaktse kujuga taimed, 

mitmesuguse lehekuju ja -värviga. 

’Black’ – punakaspruunid lehed 

’Lime Heart’ – laimivärvi südajate lehtedega 

 

Lantaan (Lantana) Raudürdiliste (Verbenaceae) sugukonda kuuluv 129 liigiline 

perekond rohttaimi ja põõsaid Ameerika ja Aafrika troopikast. Aromaatsete õitega 

dekoratiivtaimed, laialt ilutaimedena kasutusel kogu maailmas. 



 

13 
 

Ogaline lantaan (L. camara) [Common lantana] on Ameerika troopikas kasvav ilutaim, 

milline võib sirguda kuni 2 m kõrguseks. Haljastuses kasutatakse palju, tänu varasele ja 

rikkalikule õitsemisele ning suurele sordivalikule. Eelistab soojemat ja päikesepaistelist 

kasvukohta. 

Sordirühm Evita® - varajane ja rikkalik õitsemine, taimed kuni 30 cm kõrgused, 

hästiharunevad ja ümarad, säravad õietoonid. 

’Red’ – punane/kollane 

’Sunrise’ – oranž/kollane UUS SORT! 

Sordirühm Lucky™  - varapuhkevad õied tumeda lehestiku taustal, rikkalik õitsemine. 

’White’ – kreemvalged õied 

 

Lobeelia (Lobelia)  

Kellukaliste (Campanulaceae) sugukonda kuuluv 414 liigiline peamiselt rohttaimede aga ka 

põõsaste perekond maakera troopilistelt aladelt, mõned liigid kasvamas ka parasvöötmes. 

Tänu virgale õitsemisele ja kaunitele õitele leiavad paljud liigid laialdast kasutamist 

haljastuses. 

Sinilobeelia ehk aedlobeelia (L. erinus) [Edging lobelia, Garden lobelia, Trailing lobelia] on 

madalakasvuline rohttaim Aaafria lõunaosa troopilistelt aladelt. Rikkaliku õitsemisega ka 

veidi varjulisemat kasvukohta taluv taim, sorte on aretatud nii püstjakasvulisi kui rippuvaid. 

Sobiv kasvatamiseks peenardes ääristaimena, pottides, amplites, rõdukastides ja 

kiviktaimlais. Hoolsa kastmise ja väetamise puhul õitseb kuni sügiskülmadeni, taludes ka 

mõned kraadid külma. 

Sordirühm Laura – kompakte, pookerajas kasv, tohutu õierikkus, talub hästi suvekuumust, 

sobivad sordid nii amplitesse kui potti. 

’White’ – valged õied 

 

Kilbik ehk kivikilbik (Lobularia)  

Ristõieliste (Brassicaceae) sugukonda kuuluv väike viieliigiline perekond rohttaimi 

Makaroneesiast (Assoorid, Kanaarid, Madeira ja Roheneemesaared) ning Vahemeremaadelt. 

Kasvukohana eelistab poolvarjulist lubjarikast kuivemat mulda, on hea pinnakatja, lõhnavate 

õitega. 

Rand-kivikilbik ehk kivikilbik (L. maritima) [Sweet alyssum, Sweet alison] on vähenõudlik 

hea pinnakatja Vahemeremaadelt. Rohkem sobib kasvatamiseks poolvarjus, kuid saab 

hakkama ka täispäikeses. Muld peaks olema lubjarikas ja kuivemapoolne. Kaunis taim 

peenardele äärisistutusteks, lausistutusteks, kalmistutele ja potti. Õitsedes meeldib väga 

mesilastele ja liblikatele, lausistutusel 25-35 taime/m². 
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Sordirühm Lucia – vähene hooldus, hea harunemine, jõuline kasv ja vastupidavus 

ilmastikule. Tugeva lõhnaga õied, sobivad sordid nii amplisse kui potti.  

’Purple’ – violetjad õied 

’White’ – valged õied 

 

Nemeesia (Nemesia) 

Mailaseliste (Scrophulariaceae) sugukonda kuuluv 58 liigiline rohttaimede ja poolpõõsaste 

perekond Lõuna-Aafrika liivastelt rannikualadelt. Vähenõudlikud taimed, arvukalt sorte 

kasvatatakse nii amplites kui pottides. 

Mäginemeesia (N. caerulea, sün. N. fruticans) [Mauve nemesia] on pärit Lõuna-Aafrikast 

Kapimaalt, kasvades päikesepaistelistel mäenõlvadel. Sordid sobivad kasvatamiseks nii 

amplites kui pottides, rõdukastides ja avamaal, lausistutusel 20-25 taime/m². Varajane ja 

pikk õitseaeg, eelistab täispäikest ja kergemat, hästi vett läbilaskvaid muldi. 

Sordirühm Mareto® - kuni 25 cm kõrgused, hästiharunevad sordid, rikkalik õitsemine ja 

säravad õievärvid ning meeldiv aroom. Sobivad sordid kasvatamiseks nii pottides, 

konteinerites kui ka amplites. 

’Blue & Cream’ – violettsinine/kreemikas UUS SORT! 

’Burgundy & Rose’ – veinpunane/roosa UUS SORT! 

 

Kuldkakar (Osteospermum) Korvõieliste (Asteraceae) sugukonda kuuluv 79 liigiline 

rohttaimede ja poolpõõsaste perekond Aafrikast, enamus liike kasvamas Lõuna-Aafrikas. 

Suur valik vähenõudlikke ilutaimi. 

Eckloni kuldkakar (O. ecklonis) [African daisy] on pika õitseaega, 25-40 cm kõrgune 

suureõieline suvelill. Kompaktne kasv ja hea harunemine, suur õite värvivalik. Sobiv suvelill 

potti, konteinerisse, rõdule, lausistutustel istutustihedus 16-25 taime/m². Armastab sooja, 

päikesepaistelist ja viljaka, vett hästi läbilaskva mullaga kasvukohta. 

Sordirühm Sunny® - kompaktse kasvuga, suurte õite ja pika õitseajaga sordirühm. 

’Dina’ – lilla 

’Glory’ – kollane 

’Mary’ - tumelilla 
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Pelargoon (Pelargonium)  

Kurerehaliste (Geraniaceae) sugukonda kuuluv 250 liigiline püsikute ja poolpõõsaste 

perekond Lõuna-Aafrikast. Taimed ei talu liigniiskust, eelistades päikesepaistelist kuivemat 

kasvukohta, suur sordivalik kasvatamiseks amplites, rõdukastides, konteinerites ja vaasides. 

Luuderohulehine pelargoon (P. x peltatum) [Ivy-leaved Geranium] 30-50 cm kõrguseks 

kasvav tugevakasvuline püsik Aafrika lõunaosast. On nii liht- kui täidisõielisi sorte, sordid 

ühtlase kasvukuju ja varajase õitsemisega, rippuvad. Sobivad suurepäraselt kasvatamiseks 

amplites, rõdukastides, vaasides, pottides ja lausistutusteks taimekuluga 15-25 taime/m². 

 Sordirühm Toscana® Peltatum - pooltäidisjad kuni täidisjad õied, ümar ja ühetaoline 

kasvukuju, varajane õitsemine. 

’Trend Scarlet’ – lõheroosad pooltäidisjad õied, tugev kasv 

 

Liikidevaheline pelargoon (P. peltatum x P. zonale ) Sordid saadud kahe eelneva liigi 

ristamise tulemusel. Taimed on poolrippuvad ja lopsaka kasvuga, suurte õisikutega ja 

erksates värvides. Rikkalikuks õitsemiseks vajavad korralikku agrofooni (kastmist, väetamist). 

Sordirühm Toscana® Interspecifiec - pooltäidisjate õite, varase ja ühtlase õitsemisega 

sordirühm. 

’Xtreme Night’ – tumepunased pooltäidisjad õied. 

 

Vööt- ehk viirpelargoon (P. zonale) [Zonal pelargonium] Lõuna-Aafrikast Kapimaalt pärinev 

vastupidav ilutaim, mida Euroopa haljastuses palju kasutatakse. Kasvumuld viljakas, kuid 

hästi vett läbilaskev, kasvukoht päikesepaisteline kuni poolvarjuline, vajab korralikku 

väetamist ja kastmist. Sobivad sordid konteineritesse, vaasidesse, lausistutusel taimi 15-25 

tk/m². 

Sordirühm Toscana® Zonale - pooltäidisjad kuni täidisjad õied, erksad värvid, ühtlane kasv ja 

varajane ning rikkalik õitsemine. 

’Galaxy White’ – valged pooltäidisjad õied 

’Dolce Vita Gisela Dark Red’ – tumedalehine, tumepunased pooltäidisjad õied. 

  

Hübriidpetuunia (Petunia) Maavitsaliste (Solanaceae) sugukonda kuuluvas petuunia 

perekonnas on kokku 21 Lõuna-Ameerika lähistroopilistelt kuni parasvöötme aladelt 

pärinevat liiki. Enamus liike on endeemsed Brasiiliast, kuid neid kasvab ka Boliivias, 

Argentiinas, Paraguais ja Uruguais.   

Hübriidpetuunia ehk köstrilill (P. x atkinsiana (P. axillaris x P. integrifolia)) [Common garden 

petunia] on kahtlemata perekonna enimkasutatud ilutaim paljude erinevate 
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sordirühmadega. Rippuv kasvukuju, lihtsad kuni täidetud õied ja väga suur õite värvivalik 

teevad köstrilillest ühe enimkasutatud taimerühma.  

Sordirühm Tumbelina® - täidisõieline, huvitavate värvidega sordiseeria, tugvatel vartel 

olevad atraktiivsed õied katavad ühtlaselt lehestiku. 

’Diana’ – puhasvalged täidisõied 

’Inga’ – punased täidisõied 

Sordirühm Surfinia® - suureõieline ripp-petuunia sordirühm, mida iseloomustab hea 

ilmastikukindlus, suur õite värvivalik ja võimalus kasvatada neid ka suuremates 

istutusnõudes. 

’Hot Pink’ – roosad õied 

’Yellow’ – helekollased õied 

 

Kirinõges (Plectranthus) Huulõieliste (Lamiaceae) sugukonda kuuluv 325 liigiline 

rohttaimede perekond peamiselt troopilisest Aafrikast ja Madagaskarilt, mitmed liigid ka 

Kagu-Aasiast ja Vaikse-Ookeani saartelt. Mõned liigid ja nende sordid leiavad laialt kasutust 

iluaianduses. 

Kirinõges ehk värd-kirinõges (P. scutellarioides, sün. Coleus blumei) [Coleus] on 60-70 cm 

kõrguseks kasvav mitmeaastane igihaljas lehtdekoratiivne rohttaim Kagu-Aasiast kuni 

Austraaliani. Kasvatamiseks sobib pigem poolvarjuline, parasniiske kasvukoht, suur sordivalik 

erineva värvi ja mustriga sortidest. 

Sordirühm Copa® - kontrastsete lehevärvidega ja tugevakasvuline sordiseeria, sobiv 

kasvatamiseks avamaapeenardes, aiavaasides, rõdukastides jm. 

’Combat’ – punase-rohelisekirju lehestik 

’Nevada’ – heleroheline lehestik 

 

 

Purpurvanik (Rhodochiton) Teeleheliste (Plantaginaceae) sugukonda kuuluv 

neljaliigiline rohtsete vääntaimede perekond levikuga Mehhiko lõunaosast kuni 

Guatemaalani, kasvades peamiselt kõrge õhuniiskusega mäestike nn. „pilvemetsades“ 1300- 

3500 m kõrguseni merepinnast. 

Tume purpurvanik (R. atrosanguineum) [Purple bell] on juba XIX sajandist ilutaimena 

kultiveeritud rohtne vääntaim Mehhikost. Omapärane ronitaim lillade kellukjate õitega, 

sobib hästi ka amplitesse.  

’Purple Bells’ – purpurvioletjad õied  
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Salvei (Salvia) Huulõieliste (Lamiaceae) sugukonda kuuluv rohttaimede, poolpõõsaste ja 

põõsaste perekond kokku 986 liigiga parasvöötmest kuni troopikani Euraasias ja Ameerikas. 

2/3 liikidest Kesk- ja Lõuna Ameerikast, umbes 250 liiki Kesk-Aasiast ja Vahemeremaadelt 

ning ca 100 liiki Ida-Aasiast. Enamus liike sisaldab rohkelt eeterlikke õlisid, mitmed liigid ja 

sordid kasutusel ilutaimedena. 

Hall salvei (S. farinacea) [Mealycup sage, Mealy sage] on tuntud pinnakattetaim ja ilutaim 

rõdukastides ning pottides kasvatamiseks. Lausistutusel istutustihedus 15-25 taime/m². 

Sordirühm Farina® - taimed kõrgusega kuni 40 cm, varane õitseaeg, huvitavad värvid, sobiv 

sordirühm pottidesse, rõdukastidesse kui ka avamaale.  

’Violet’ – violetsed õied 

 

Sordirühm Salvinio® - varane õitsemine, säravad värvid, sobib hästi suurematesse nõudesse 

ja avamaale. Virk õitseja ja meelistaim liblikatele. 

’True Red’ – punased õied UUS SORT! 

 

Sanvitaalia (Sanvitalia) Korvõieliste (Asteraceae) sugukonda kuuluv väike 

seitsmeliigiline rohttaimede perekond on pärit Mehhikost ja USA edelaosast, üks liik ka Kesk-

Ameerikast. Mitmed liigid ja sordid kasutusel iluaianduses. 

Lamav sanvitaalia (S. procumbens) [Mexican creeper zinnia] on kaunis kollaseõieline taim 

Mehhikost Guatemaala ja Costa Ricani, eelistades kasvada kuivadel kivistel päikeseküllastel 

nõlvadel, olles lisaks „umbrohuks“ sealsetel maisipõldudel. On hea pinnakatja ja sobiv 

ilutaim rõdukasti, konteineritesse ja amplitesse. Lausistutusel istutustihedus 20-25 

taime/m². Kasvuks sobib päikeseküllane koht, õitseb rikkalikult kogu suve. 

Sordirühm Solaris® - ühtlane kasv, varajane ja pikk õitsemine, vähenõudlikud sordid. 

’Patio’ – kollane UUS SORT! 

 

Tiiviklill (Scaevola) Gudeenialiste (Goodeniaceae) sugukonda kuuluv 14 liigiline 

enamasti endeemsete rohttaimede ja poolpõõsaste perekond on pärit Austraaliast ja Vaikse 

ookeani saartelt. Rikkaliku õitsemisega rippuvavõrselised taimed, laialt kasutusel 

iluaianduses. 

Sinine tiiviklill (S. aemula) [Fairy fan-flower, Common fan-flower] on maadja kasvuga 

rohttaim Austraaliast. Virk ja rikkalik õitsemine, vajab soojemat kasvukohta. 

Sordirühm Albanico Compact – tihe, poolkerajas kasvukuju, hea harunemine ja varajane 

õitsemisaeg, sobiv potitaimeks. 

’Purple’ – tumesinine 
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Sordirühm Albanico Trio – kõrgekvaliteediline taim rõdukasti, potti, amplisse või peenrasse, 

atraktiivsed õievärvid. 

’Blue-Rose-White’ – sinine/roosa/valge 

 

Ristirohi (Senecio) Korvõieliste (Asteraceae) sugukonda kuuluv suur, 1587 liigiline 

perekond rohttaimi, poolpõõsaid, põõsaid ja sukulente ning lausa madalamaid puid kogu 

maailma troopilistelt aladelt kuni külmade arktiliste aladeni. Suurim liigirikkus Lõuna-

Ameerikas ja Vahemeremaadel. 

Viltleht, vilt-ristirohi (Jacobaea maritima, sün. Senecio cineraria) [Silver ragwort, Dusty 

miller] on vähenõudlik ja tänuväärt ilutaim Vahemeremaadest. Sobib peenardele mustrite 

loomiseks, kasvab hästi ka vähemviljakatel muldadel, talub nii päikest kui varju. Lausistutusel 

30-35 taime/m². 

’Silverdust’ – halli lehestikuga, kuni 20 cm kõrgune madal sort. 

 

Suutera (Sutera) Mailaseliste (Scrophulariaceae) sugukonna 79 liigiline rohttaimede, 

poolpõõsaste ja väiksemate põõsaste perekond Lõuna-Aafrikast ja Namiibiast. 

Maadjakasvulised, enamasti rippuvate võrsetega soojalembesed täispäikeses kasvada 

armastavad väikeseõielised taimed. 

Südajas suutera (S. cordata sün. Chaenostoma cordatum) [ Bacopa, Ornamental bacopa] on 

Lõuna-Aafrika rohttaim kasvatamisesks amplites ja pinnakatjana. Lausistutustel 15-25 

taime/m². 

Sordirühm Baristo® Double - hea harunevusega, ümara kasvukujuga ja õiterikas sordirühm, 

sobiv kasvatamiseks nii potis kui amplis. Täidisjad õied, õitseb kuni külmadeni nii täispäikeses 

kui mõõdukas varjus. 

’Blue’ – sinised täidisõied 

Sordirühm Baristo® Giga Trio – kolme eri õievärvi taimede kombinatsioon, millel pikk 

õitsemine, tihe lehestik ja hea päikesetaluvus. Huvitavad värvikombinatsioonid amplisse. 

’White-Blue-Pink Eye’ – valge/sinine/ heleroosa silmaga 

 

Peiulill (Tagetes) Korvõieliste (Asteraceae) sugukonda kuuluv 53 liigiline perekond 

rohttaimi on pärit Põhja- ja Lõuna-Ameerikast, naturaliseerunult kohtab aga neid paljudes 

maakera piirkondades. Mitmed liigid ja nende sordid on hinnatud ilutaimed. 

Madal peiulill (T. patula) [French marigold] on 20-30 cm kõrgune ilutaim Mehhikost ja 

Guatemaalast. On ilmastikukindel ja leplik ilutaim, kasvades hästi nii täispäikeses kui 

poolvarjus. Lausistutusel 25-35 taime/m². 
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Sordirühm Texana® - kuni 20 cm kõrgused varase ja ühtlase õitsemisega sordid, õied 

tugevasti täidetud, kirkavärvilised. 

’Flame’ – mahagonpunane, oranži äärega 

’Orange’ – oranž 

’Yellow’ - kollane  

 

Tunbergia (Thunbergia) Karusõraliste (Acanthaceae) sugukonda kuuluv 102 liigiline 

rohtsete või puitunud vääntaimede perekond troopilistelt aladelt Aafrikas, Madagaskaril ja 

Kagu-Aasias. Mõned liigid ja sordid on üsna tuntud ja omapärased ilutaimed. 

Tiivuline tunbergia (T. alata) [Black-eyed Susan vine] on soojalembene ronitaim kollaste, 

oranžide, roosade või valgete õitega. Kasvuks vajalik soe ja päikesepaisteline, viljaka  mullaga 

paik. 

Sordirühm Sunny Susy® - tugevakasvuline, soojades toonides õitega rikkalikult õitsev 

sordirühm. 

’Cherry’ – kirsipunased õied UUS SORT! 

’Orange Eye’ – tumeoranžid, musta silmaga õied UUS SORT! 

 

Iluürt, raudürt (Glandularia) 

 Samanimelise raudürdiliste (Verbenaceae) sugukonna 80 liigiline perekond rohtseid ja 

poolpuitunud kuni puitunud   taimi on levinud Kanadast üle Kesk-Ameerika kuni Lõuna-

Ameerikani. Võrsed neljakandilised, taimeosad hõõrudes vürtsika lõhnaga, suur ilutaimede 

sordivalik. 

Aed-iluürt ehk aed-raudürt  (G. x hybrida) [Garden Verbena] Aretatud on nii püstja kui 

rippuva kasvuga hübriide, millised sobivad kasvatamiseks pottides, rõdukastides, amplites ja 

peenardel. Sordid on jahukastekindlad, erksavärvilised ja rikkalikult õitsevad, lausistutusel 

25-35 taime/m².  

Sordirühm Vera – hea jahukastekindlusega püstise ja ümara kasvuga sordid, sobivad hästi 

kasvatamiseks pottides, vaasides, rõdukastides ja avamaal.  

’Blue Bicolor’ – kahevärviline tume- ja helelilla UUS SORT! 

’Red Bicolor’ – kahevärviline roosa ja punane UUS SORT! 

’White Impr.’ – valge 

’Dark Red’ – tumepunane 
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Peruu iluürt ehk peruu raudürt (G. peruviana) [Peruvian mock vervain] on Boliivias, Brasiilia 

lõunaosas, Argentiinas, Paraguais ja Uruguais kasvav rohttaim, millest on aretatud mitmeid 

iluaianduses kasutatavaid sorte. 

Sordirühm Vectura® Trio - väga varakult õitsev sordirühm, millel lamekerajas kasvukuju ja 

peensulgjas tumeroheline lehestik. Säravates värvides kolmevärviline õitekombinatsioon, 

rikkalik õitsemine, sobivad sordid kasvatada nii amplites kui potis. 

’Pink-Rose-Soft Pink Eye’ – heleroosa/roosa/vanaroosa 

’Deep Blue-Scarlet-White’ – tumesinine/roosa/valge  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


