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ld keelne nimi sordi nimi eesti keelne nimi õied viljad lehed valgus kasvukoht muud pilt

1 Juniperus communis   ´Hibernica´ harilik kadakas 4  m okkad sinakasrohelised
Kergemad vettläbilaskvad 
mullad 

Kiirekasvuline 
sammasvorm, märg lumi 
võib oksi murda

2 Juniperus squamata ´Holger´ kirju kadakas 0,5(1) m

noored okkad 
väävelkollased hiljem 
okka osa muutub 
hallikassiniseks

Mullastiku suhtes 
vähenõudlik

Ebakorrapärase kujuga 
põõsas

3 Juniperus chinensis ´Stricta´ hiina kadakas 2 m   Sinakashõbedane Kerged aiamullad
Laikoonusjas põõsas 
Varakevadel varjutada. 

4 Juniperus x media   ‘Goldkissen’ keskmine kadakas 0,6(1) m erkkollased okkad

Kasvab mitmesugustel 
muldadel, eelistades 
lubjarikkaid muldi

Rõhtsalt laiuv
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4 Juniperus x media   ‘Goldkissen’ keskmine kadakas 0,6(1) m erkkollased okkad Rõhtsalt laiuv

5 Juniperus horizontalis ´Lime Glow´ roomav kadakas  0,4 m  
Kuldkollane, talvel 
pronksjas

Kergemad vettläbilaskvad 
mullad 

Horisontaalselt asetsevate 
okstega põõsas

6 Thuja occidentalis  'Smaragd' harilik elupuu  2(3-4) m
Läikiv tumerohelised 
soomused, säilitab 
värvust ka talvel

Viljakas muld Koonusjas puu 

7 Thuja occidentalis ´Yellow Ribbon´ harilik elupuu  3 m Kollane
Parasniiske muld, 
põuakartlik

Kitsaskoonusjas puu
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ld keelne nimi sordi nimi eesti keelne nimi õied viljad lehed valgus kasvukoht muud pilt

8 Pinus sylvestris ‘Fastigiata’ harilik mänd 6-8(10) m
Sinakasrohelised okkad, 
2-kaupa

Kerged aiamullad Kitsas-sammasjas

9 Pinus mugo ´Mops´ mägimänd  0,4(0,8) m Roheline
Väga leplik mullastiku 
suhtes. Sobib ka väga kuiv 
kasvukoht

Laikerajas, 
aeglasekasvuline 
kääbusvorm

10 Berberis thunbergii  'Admiration' thunbergi kukerpuu 0,3 m

                                           
V-VII                   

roosakad kuni valged 
õied                      

punased

väikesed talbjad 
sirgeservalised kollase 
servaga punakas-oranžid 
lehed

Eelistab parasniisket kuni 
kuiva mulda

11 Berberis thunbergii ´Kelleriis´ thunbergi kukerpuu 1-1,5 m
       VI             

Kollakad
punased

Silmatorkavalt rohelise-
valge-roosakirju mustriga

Leplik mullastiku suhtes
Püstine, kaarjate okstega 
põõsas

O
K

A
S

P
U

U
D

L
E

H
T

P
U

U
D

 J
A

 -
 P

Õ
Õ

S
A

D

12 Berberis thunbergii ´Red Chief´ thunbergi kukerpuu 2 m
 VI                             

Kollased  
Tumepunased

Tumepunased, piklikud 
lehed, sügisvärv 
punakasoranž

Leplik mullastiku suhtes
Kaarjate okstega 
kiirekasvuline põõsas

13 Cornus alba ´Elegantissima´ siberi kontpuu 2(3) m
Hallikasrohelised, valgete 
äärtega 

Leplik mullastiku suhtes
Laiuv kiirekasvuline 
põõsas        Noori taimi 
soovitav tugevasti lõigata. 

14 Cornus sanguinea ´Midwinter Fire´ verev kontpuu  1,5-2 m

talvel oksad 
oranzikaspunased, 
helerohelised lehed, 
sügisvärvus 
oranžikaskollane

Leplik mullastiku suhtes Laiuv tihe põõsas
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ld keelne nimi sordi nimi eesti keelne nimi õied viljad lehed valgus kasvukoht muud pilt

15 Forsythia x intermedia ´Week-End´ värd-forsüütia  1-1,5 m
 V            

Tumekollased, õitseb 
enne lehtimist

rohelised Parasniiske muld
Tugevakasvuline püstine 
põõsas

16 Hydrangea paniculata ´Limelight´ aedhortensia 2 m

                                  
VIII                                

kuni külmadeni, 
valkjaskollased  

pöörisjas õisik, hiljem 
roosakad, kuni 20 cm 

pikk

Rohelised, lehed pealt 
karvased elliptilise kujuga

Parasniiske kergelt 
happeline viljakas muld

kevadel üheaastasi oksi 
1/2 tagasi lõigata

17 Philadelphus ´Schneesturm´ ebajasmiin  2 m
VI-IX                           

Valged täidisõied
rohelised Niiske hea drenaažiga muld

Püstine põõsas Peale 
õitsemist kergelt tagasi 
lõigata

18 Potentilla fruticosa ´Oreangeade´ põõsasmaran  0,6 m 

VI-IX 
Oranžikaspunased, 

päikese käes pleekub 
heledamaks

helerohelised Kõik aiamullad Laiümar väike põõsas 
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heledamaks

19 Salix caprea ´Kilmarnock´ raagremmelgas 1,5-2 m Kollased urvad rohelised
Niisked mullad, ei talu 
põuda

Leinavorm

20 Salix integra ‘Hakuro Nishiki’ terveservaline paju  1,5 m
Lehestik värvunud roosa- 
valge, ja rohelisekirjult

Kaitstud kasvukoht, 
Parasniiske muld

 kevadel 2/3 tagasi lõigata

21 Sorbaria sorbifolia ´Sem´ pihlenelas  1 m
VII                      

Valged, pikas õisikus

Noored kasvud 
oranžikaspunased, 
vanemad lehed kollased. 
Sügisvärvus erepunane

Leplik mullastiku suhtes
Kompaktne väike põõsas 
Dekoratiivne nii suvel kui 
sügisel. Väga külmakindel
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22 Spiraea japonica ´Macrophylla´ jaapani enelas 1 m
                                       

VII-VIII                
roosad, vähemärgatavad

noored lehed 
tumepunased, 
omapäraselt kortsus 
hiljem rohelised. 
Sügisvärvus leekivpunane

Kõik aiamullad püstine

23 Spiraea japonica ‘Magic Carpet’ jaapani enelas 0,6 m
                                     

VII-VIII                     
roosad

Kollase-oranži-
punasekirju

Kõik aiamullad Tihe kompaktne põõsas

24 Spiraea x cinerea  ´Grefsheim´ tuhkur-enelas 1,5 m
                                         

V (VI)                          
valged kännastes

hallikasrohelised, 
kitsaselliptilised

 Väga leplik mullastiku 
suhtes 

Kaarjate okstega põõsas

25 Stephanandra incisa ´Crispa´ võnk- pärgenelas 0,6 m
                                    

VI-VII                        
väikesed rohekas-valged

Roheline saagja servaga, 
sügis-värvus 
kollakasoranž

Kõik mullad, parasniisked, 
ei talu põuda

võib kautada ka 
pinnakattetaimenaL
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26 Syringa vulgaris  ´Sensation´ harilik sirel 2,5-3 m

                                          
VI                      

tumepurpurjad, valgete 
äärtega, pööristes

rohelised Leplik mullastiku suhtes Tugevakasvuline põõsas

27 Achillea ptarmica  'The Pearl' võsa-raudrohi 50 cm

                                      
VIII-IX                         

valged pisikesed 
täidisõied moodustavad 

peopesa suuruseid 
õisikuid

Lehed kergelt hallikad
Sobivad parasniisked kuni 
märjad huumusrikkad 
aiamullad

Püstine kasvukuju, 
puhmilkuline, Sobib hästi 
kuivatamiseks, hea 
lõikelill. Vähenõudlik. 

28 Alchemilla mollis  'Thriller' pehme kortsleht 30-40 cm

                                             
V-XI                                                

Rohekaskollased 
suurtes õisikutes

Suured helerohelised 
pehmed lehed

Vähenõudlik mullastiku 
suhtes

Õitsemise ajal väga 
dekoratiivne, 
kiirekasvuline, vastupidav
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36 Dianthus deltoides  'Brilliant' nurmnelk 10-15cm
                                         

VI- IX                  
karmiinpuna-sed õied

kitsad, sinihallid
kuiv või parasniiske toit 
ainetevaene muld

Niiskuspelglik! 

37 Dicentra formosa ‘Luxuriant’ kaunis murtudsüda 30-40 cm
V-IX                

Punakasroosad
Rohelised, haprad, 
sulgjagused

Hea parasniiske ja kobe 
aiamuld

Taim õitseb kogu suve 
rikkalikult! 

38 Dryopteris filix-mas maarjasõnajalg 0,8-1m
Tumerohelised lihtsulgjad 
lehed korrapärases lehtris.

Parasniiske happeline kuni 
veidi leeline pinnas. 

39 Eupatorium purpureum verev vesikanep  200 cm
VII-IX             

Purpurroosad
rohelised Niiske huumusrikas muld

Taim on väga 
suuremõõduline ja 
efektne. Üks kõige 
suuremõõdulisemaid 
püsililli Eesti kliimas
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püsililli Eesti kliimas

40 Geranium sanguineum ‘Max Frei’ verev kurereha 20 cm
                                                             

VI-IX                                                             
Erkroosakaslillad

Väga sügavalt lõhistunud, 
kauni sügisvärvusega

Tavaline parasniiske 
aiamuld

41 Gypsophila x hybrida ‘Rosenschleier’ kipslill 40 cm
                                          

VII-IX                        
Heleroosad täidisõied

Rohelised
Lubjalembene kuivem 
kasvukoht

42 Hemerocallis ´Three Tiers´ aed-päevaliilia  60 cm
VII-VIII                

Oranžid, topeltõied, ø 
15 cm

Rohelised Huumusrikas aiamuld
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50 Iris sibirica  ´Snow Queen´  Siberi võhumõõk  75 cm
VI-VII                     

Valged, koos kollase 
laiguga

Rohelised, kitsad ja pikad
Tavaline aiamuld, nii 
niiskem kui ka kuivem

Võib korduvõitseda. 
Kauaõitsev

51 Iris pumila ‘Citrina’ kääbusiiris 20-25 cm
                                          
V                         

Sidrunkollased

Sinakasrohelised, 
mõõkjad

Kuivem lubjarikas muld
Risoome ei tohi mullaga 
katta!

52
Leucanthemum x 

superbum 
´Aglaia' suureõieline härjasilm  60-70 cm

VI- IX                    
Suured, valged, keskelt 

kollased
Tumerohelised Kuivem hea aiamuld

53 Ligularia dentata ‘Othello’ hambuline kobarpea  150 cm
VIII-IX                 

Oranžikas-kollased
Väga suured, 
pruunikaspunased

Toitaineterikas niiske muld
Pikaealine püsik. Ei talu 
kuiva mulda
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54 Ligularia pržewalskii przewalski kobarpea 100-150 cm
VII-VIII                 

Kollased pikad püstised 
õisikud

Suured lopsakad 
lõhenenud rohelised 
lehed

Viljakas niiske aiamuld
Pikaealine püsik. Ei talu 
kuiva mulda

55 Lilium asiatic  'Orange Pixie' aasia hübr liilia 70 cm
                                        

VI-VIII
rohelised

hea drenaažiga muld, 
nõrhalt happeline aiamuld, 
mulda hoiuda nt multšiga 
jahedana

56 Mentha aquatica vesimünt 20-50cm
VI-VIII                

Valged kerajad

4cm laiad ja 8 cm pikad 
ellipsisarnased 
paarislehed. 
Päikesevalguses lähevad 
leherootsud punaseks

Lehed lõhnavad tugevalt 
piparmündi järele. Kasvab 
meelsasti madalas vees

Veesügavus  0-20cm 
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58 Nepeta faassenii  'Walker's Low ' faasseni naistenõges 45 cm

varasuvest kuni 
sügiseni 

Lavendelsinised 
purpurse südamikuga 
õied on koondunud 

pikkadesse õisikutesse

rohelised
kuiv toitainetevaene 
kasvukoht, lubjalembeline 

põõsasjas ilutaim

59 Paeonia ´Coral Charm´ pojeng 90 cm

V-VI           
Aprikoosiroosad kuni 

oranzikad, 
pooltäidisõieline

rohelised
Parasniiske viljakas 
aiamuld

Varajane sort, harvaesinev 
õievärv

60 Phlox paniculata ‘Orange Perfection’ aed-leeklill 60 cm
VII-VIII           

Sügavoranžid suured 
õied

rohelised
Parasniiske tavaline 
aiamuld

Aedfloksid vajavad põua 
ajal kastmist!

61 Potentilla atrosanguinea  'Carmen' veripunane maran 50 cm
                                          

VI-VIII
hõbedased siidjate 
udemetega lehed

vähenõudlikud, kuid 
parima arengu saavutavad 
kobedatel, lubja- ja 
toitainerikastel muldadel

vähenõudlik ja põuakindel
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62 Rumex sanguineus L. verev oblikas 30-40cm
Lopsakas. Lehed punaste 
roodudega

Kasvab ka tavalisel 
aiamullal

Veesügavus  0-1cm 

63 Salvia nemorosa ´Ostfriesland´ mets-salvei  45 cm
 VI-VIII               

Sinakaslillad
Ovaalsed, karvased

Parasniiske kuivem 
aiamuld

Peale õitsemist lõika 
puhmas tugevalt tagasi, 
kolme nädala pärast õitseb 
taim uuesti. Sobib 
masshaljastuseks ja 
talveõrna lavendli 
asenduseks

64 Salvia nemorosa ‘Schneehügel’ mets-salvei  45 cm
 VI-VIII               
Valged

Hallikasrohelised, 
lõhnavad

Hea kuivem aiamuld

Peale õitsemist lõika 
puhmas tugevalt tagasi, 
kolme nädala pärast õitseb 
taim uuesti. Sobib 
masshaljastuseks ja 
talveõrna lavendli 
asenduseks
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65 Festuca glauca ‘Elijah Blue’ hall-aruhein 30 cm
                                                  

V-VI                                        
Õied pööristes

Sinakashallid, jäigad
Kuivem kivine ja liivane 
muld

Ei talu liigniiskust

66 Carex ornithopoda ‘Variegata’ Varvastarn 25-30 cm
Igihaljad, rohelised, 
keskelt laia valge triibuga

Igasugune tavaline aiamuld
Väga vähenõudlik,ta-lub 
igasuguseid tingimusi! 

67 Molinia caerulea ‘Variegata’ harilik sinihelmikas 30-40 cm
                                          

VII-VIII
Tumerohelised, valgete 
triipudega

Tavaline aiamuld
Taim talub igasuguseid 
tingimusi

68 Glyceria maxima  'Variegata' suur parthein 80-100 cm

                                      
VII-VIII                  

Suvel tekivad 40cm 
viljapeasarna-sed 

õisikud

Lapikud, rohekaskollaste 
vöötidega lehed

0-10 cm vees väga hea vastupidavus
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õisikud

69 Rosa Tequila` madal uus-antiikroos 50-70cm

VI-IX              
Oranžikaskollased 

pooltäidisõied. Õied 
taluvad hästi vihma

Nõrgalt happeline ja vett 
läbilaskev toitaineterikas 
muld

Haiguskindlus väga hea 

70 Rosa ‘Aprikola Rigo’  Peenraroos 50-60cm

VII-IX             
Aprikoosiroosad 

keskmise suurusega 
õied

Nõrgalt happeline ja vett 
läbilaskev toitaineterikas 
muld

Hea talve- ja 
haiguskindlus

71 Rosa `Aloha`  Roniroos 150-200 cm

VI-IX                    
Keskelt aprikoosi 
värvi,välimised 

kroonlehed punakas-
roosad, hästi lõhnavad 

täidisõied

Terve, läikiva, 
tumerohelise lehestikuga 

Nõrgalt happeline ja vett 
läbilaskev toitaineterikas 
muld

Haiguskindlus väga hea 
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