
Juhani Puukooli

ISTIKUÄRIDE KATALOOG
Kataloog kehtib aiahooaeg 2020Istutades oled Sa õnnelik!

“Kaunitar ja Koletis” -
uued söödava kuslapuu sordid!

Vaata lähemalt lk.9

Uudistoode!Kääbus-mägimänd 

Tavahind 9.50€
-50%

Soodushind 4.75€

Hetkel populaarseim!
Jaapani enelas ‘Magic Carpet’

Tavahind 4.80€

Soodushind 2.90€

Külmakindel!

-40%

Tutvu kindlas t i  ka meie  uuenenud e-poega www.juhanipuukool .ee
Saadame ta imi  ü le  Ees t i !
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Roosid
Rooside istutamisel on tähtis jälgida, et pookekoht jääks 5 - 10cm mulla 
alla. Roosid vajavad viljakat pinnast, mistõttu tuleks juba istutusaugus 
segada tavalist aiamulda kompostmulla või hästi lagunenud 
sõnnikukompostiga.
Meie istikuäridest leiad Sa kõik vajaliku rooside kasvatamiseks!

Peenraroos.
Särtsakalt aromaatsed ja 
põõsal kauapüsivad kaunid 
õiekobarad.  
↑ 0,7 - 1 m.

‘Augusta Luise’

Vähe on neid inimesi, kes poleks kuulnud legendaarsest ja 
karismaatilisest roosikasvatajast Juhan Juhanist  - 
Juhani Puukooli esiisa, õpetaja, kaitseingel ja tujutõstja. Tema 
käe alt on jõudnud üle 40 aasta roosid eestlaste koduaedadesse 
ning seda traditsiooni jätkab sel aastal 25ndat tegutsemisaastat 
tähistav Juhani Puukool, eesotsas Juhan Juhani poja 
Tiit Juhaniga.

‘Candlelight’‘Athena’

Peenraroos.
Rikkalikult taime katvad 
õied lõhnavad magusalt 
küpsenud puuviljade järele. 
↑ 0,7 - 1 m.

Peenraroos.
Kütkestavalt idamaise, 
vürtsika aroomiga 
elegantne kaunitar.
 ↑ 0,9 - 1,2 m.

Peenraroos.
Võitnud mitmeid auhindu 
tänu magusvürtsikale,  
aniisi ja lagritsa lõhnale.
 ↑ 0,9 - 1 m.

‘Minerva’ ‘Old Port’

Peenraroos.
Sametise muskuse 
noodiga, meeldivalt magus 
lõhn. Kauneid õiekobaraid 
jätkub sügiseni.
↑ 0,8 - 1,2 m.

Peenraroos.
Tugeva aniisi lõhnaga 
suured õied. Väga hea 
haiguskindlusega.
 ↑ 0,6 - 0,9 m.

‘Valencia’ ‘Sika’

Peenraroos.
Tugev, nüansirikas 
roosilõhn ja mõnusalt 
karamelline õietoon.
↑ 0,7 - 1,5 m.

Peenraroos.
Intensiivse, meeldiva 
lõhna ja lummavalt 
sametise õietooniga 
sort.
 ↑ 0,9 - 1,2 m.

Uus! Uus!

Uus! Uus!Uus!

‘Sexy Rexy’ tootejuhi koduaias. Suvi 2019

‘Paul Ricard’Uus!

Tartu istikuäri rosaarium. Pinnakatteroos ‘Gärtnerfreude’ lavendlitega.   Suvi 2019

Pinnakatteroos, millel on 
intensiivsed, vaarikapunased, 
5-6cm läbimõõduga, pooltäidetud 
õied. Sort on väga hea talve- ja 
haiguskindlusega. Õitseb 
rikkalikult suve algusest esimeste 
külmadeni. Lehestik tumeroheline 
läikiv.  ↑ 0,3 - 0,5m.

‘Gärtnerfreude’

14.50€ 12.90€11.50€

6.50€

11.50€12.90€11.50€12.90€12.90€
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‘Capricia Renaissance’ ‘Ghita Renaissance’‘Clair Renaissance’

Antiikroosid See ajalooline damaskuse roos on meeldiva, 
tugevalt vürtsika lõhnaga, mis tuleb eriti esile 
hommikukastes. Puhasvalged, ülitäidetud 
õied külmadeni. Sobib ka poolvarjuline 
kasvukoht.
 ↑ 1-1,2 m.

‘White Jacques Cartier’

Antiikroos.
Väga meeldiv, vürtsikas 
kannikese lõhn.
 ↑ 0,8 - 1 m.

Antiikroos.
Intensiivne, tugev lõhn
↑ 0,8 - 1 m.

Antiikroos.
Värske, magusa puuvilja 
lõhnaga.
 ↑ 1 - 1,2 m.

Roniroos ‘Jive’
Korduvalt õitsev, 
tugevakasvuline, 
täidisõieline 
roniroos. Õitel 
metsiku roosi lõhn.
↑ 1,5 - 1,8m.

Lõhnab vürtsikalt ja 
tugevalt. Kõige 
tuntum ja popu- 
laarsem roniroosi 
sort maailmas! 
Õitseb varasuvest 
kuni sügiseni!
 ↑ 2 - 3 m.

Roniroos ‘New Dawn’ Roniroos ‘Flammentanz’
Kõige levinum ja 
külmakindlam 
roniroosi sort meie 
koduaedades. 
Punased õiekobarad 
katavad kogu põõsa.
↑ 3 - 4m.Uus!

‘Velvet Fragrance’‘Friesia’ ‘Annapurna’

Uus!Peenraroos.
Pikalt õitsev, tugeva, 
magusa damaskuse roosi 
lõhnaga.
 ↑ 0,8 - 1 m.

Peenraroos.
Aromaatne, salapäraselt 
idamaine aroom 
seguneb värske puuvilja 
aroomiga.
↑ 0,6 - 0,8 m.

Peenraroos. 
Magusa mee lõhnaga, 
puhasvalged, klassikalise 
õiekujuga õied
 ↑ 0,6 - 0,8 m.

‘Soul’ ‘Mary Ann’

Peenraroos. 
Magus puuvilja aroom 
seguneb mõrkja nüansiga. 
Tumepunased, ülitäidetud 
õied on lillaka varjundiga. 
↑ 1 - 1,2 m.

Peenraroos. 
Nüansirohke, magus 
aroom. Oranžikasroosad 
õied kerajad, tihedalt 
täidetud.
 ↑ 0,6 - 0,9 m.

Uus!

Roosid
Aristokraatlikud roosid on lummanud meid oma aroomiga juba 
ammustest aegadest. Roosilõhn on see, mis rikastab Su koduaeda ja 
muudab selle täiuslikuks. Iga roosisort lõhnab omamoodi - lõhnas võime 
eristada sidrunit, õuna, sirelit, vürtse, aniisi ja teed. Rooside lõhn tuleb 
kõige intensiivsemalt esile sooja ja parajalt niiske, vaikse ilmaga.

Lummava aroomiga 
ning veidi vanamoodsa 
õiekujuga, tihedalt 
täidetud õied.

12.90€ 14.50€11.50€12.90€

17.50€17.50€17.50€

12.90€

12.90€12.90€12.90€ Rooside tootejuht Kaie.
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Juba 25. aastat võtavad Eestimaa aednikud 
kevadet vastu koos Juhani Puukooliga. 
Nii ka sel aastal. Hoiad käes meie juubeliaasta 
kataloogi. Oleme siia kogunud kõige paremad ja 
erilisemad taimeuudised.  

Oleme alati seadnud esikohale taime kvaliteedi. 
Meil töötavad Eesti parimad aednikud, kes oma 
pikkade kogemustega selekteerivad maailma 
taimeuudiste hulgast välja just need, kellel on 
potentsiaali hakkama saada meie põhjamaa 
heitlikus kliimas. Meie oma koduaiad on täis 
erinevaid õnnestumisi ja läbi käinud ka eba- 
õnnestumisi. Kõik selleks, et meie nõuanded 
tuleksid päris elust ja kogemustest.

Tänasel päeval pakub Juhani Puukool lisaks 
istikutele ka teadmist ja tuge nii tõsistele 
aiandusentusiastidele kui ka värskelt alustanud 
kodukaunistajatele.

Me oleme kindlad: Sul hakkab meie juures 
meeldima. Oled alati teretulnud meiega oma 
mõtteid jagama. Juhani Puukooli istikuärist ei 
lahku sa kunagi väärtuslike nõuanneteta.

Tutvu kindlasti ka juubeliaasta puhul uuenenud 
e-poega www.juhanipuukool.ee

Sinu
Juhani Puukool

Avanedes õiekobarad laimirohelised, 
hiljem valged, rohekas-roosaka 
kõrvaltooniga. Erakordselt õiterikas 
sort! Madalam versioon sordist 
Limelight.   
↑ 0,8-1m.

Tihe, kerajas põõsas. Rohelised lehed 
omandavad hiljem lillakaspunase 
värvitooni. Õied roosad, õitseb V-IX.
 ↑ 0,5m. 

Erakordselt kompaktne ja kiirekasvuline, madal 
põõsas. Erkpunaste, säravalt läikivate lehtede ja  
püstiste okstega põõsas. Kreemikasvalged õied 
juunis-juulis. Eelistab päikeselist kasvukohta, kuid 
kasvab ka poolvarjus. ↑ 1 m.

Terrassile sobivad ilupõõsad

Terrass ja
väikeaed

Kompaktse kasvuga päevakübarad toovad 
oma päikeseliste õitega sära igasse aeda - 
nii peenrasse kui terrassile. Suvi läbi õiteilu 
pakkuvad kaunitarid seisavad väga hästi ka 
vaasis. Tumeroheline lehestik on kauniks 
kontrastiks erksatele õitele. Sobib ideaalselt 
ka väga päikeselisse kasvukohta, sel juhul 
võib vajada potis kasvades rohkem 
kastmist.
↑ 55 - 65cm. 

Päevakübar 
‘Sunny Smiley’

Dekoratiivne lehestik lisab põnevust nii 
terrassipotis kui ka peenras kasvatades. 
Hea lisand suvelilledele! Sobib nii 
täispäikeseline kui ka poolvarjuline 
kasvukoht. Võib kasutada ka veekogude 
äärses haljastuses.
↑ 15-30cm. 

Päevakübar 
‘Big Shine’

Jaapani tarn ‘Vanilla Ice’

Lodjapuu põisenelas
 ‘Little Angel’

Jaapani enelas
 ‘DP Artist’

Aedhortensia
‘Little Lime’

8.50€

7.50€

17.50€al.11.20€ 6.50€

Kompaktne!Kompaktne!
Uus! Uus!

Väga madal!
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Terrass ja
väikeaed

Aastaringselt terrassil olevad potid soojusta talveks või kasuta 
spetsiaalseid termopotte. Suvel on oluline on tagada hea drenaaž 
ning jälgida hoolsalt kastmist!

Väga huvitav ja uudne 
mustikasort, millel on lisaks 
supermaitsvatele viljadele ka 
väga dekoratiivsed lehed. 
Lehed on puhkedes heleroo-
sad, edasi arenedes jäävad 
lehe otsad kogu kasvuaja 
vältel roosakaks. Viljad 
valmivad suve teises pooles 
järkjärgult kuni sügiseni välja. 
Sort on kompaktse ja madala 
kasvukujuga, mistõttu võib 
teda istutada ka terrassipotti
ja kasvatada rõdul või 
terrassil, aga sobib ka väga 
hästi kasvatamiseks peenras. 
Vajab haput 
kasvupinnast.

Sügavpunaste täidisõitega ripp-maasika sort. 
Sobib istutamiseks amplisse ja rõdukasti. 
Kannab maasikaid läbi suve. Tumepunased 
maasikad on keskmise suurusega, magusa- 
maitselised ja mahlased. Suurepärane 
alternatiiv suvelilledele. Sobib hästi ka 
linnakorteri rõdule.Saagikad ja magusa- 

maitselised sordid, mis 
kannavad läbi suve, sügiseni 
välja! Sobivad pottides, 
amplites, rõdukastides  ja 
peenras kasvatamiseks. 
Punaste ja valgete viljadega 
maasikad on maitsvaks 
lisandiks müslile või 
puuviljasalatile. Maasikad 
maitsevad nagu küps 
ananass ja vanilje. 

Kännasmustikas 
‘Flamingo’

Kuumaasikad ‘Rügen’ 
ja  ‘Yellow Wonder’ 

Maasikaampel rõõmustab nii suuri kui 
väikeseid maasikasõpru ning võimaldab 
värskeid marju kasvatada ka rõdul või 
terrassil. Amplimaasika taimed on taas- 
viljuvad - kannavad saaki suve jooksul 
mitu korda. Haara külla minnes lillede 
asemel hoopis maasikaampel kaasa!

Maasikaampel

Amplimaasikas ‘Summer Breeze Rose’  Uudissort!

Oled soovinud kaunistada terrassi suvelillede asemel millegi 
põnevamaga?
Siin ta on - madalakasvuline mustikas!
Põõsas meenutab oma kompaktse kasvu ja tiheda, läikiva lehestikuga 
pukspuud ning sobib samamoodi madalakasvuliseks hekiks ja/või 
rõdukastis ja potis kasvatamiseks. Lisaboonusena on põõsas kevadel 
kaetud rikkaliku valge õitevahuga ning alates augustist hakkavad 
valmima järjest maitsemeeli lummavad magusad marjad - 
täiskasvanud põõsal ligi 1000 marja! 
Sügise saabudes muutuvad tumerohelised lehed leekivpunaseks.

Uudissort! Ahtalehine mustikas ‘Berrybux’ 8.50€/tk

NB! Saadaval ka piiratud koguses kandeealisi istikuid 49.50€/tk

2.90€

16.90€
2.90€8.50€

NB! Maasikad jõuavad kauplustesse maikuus.



Maitse-
taimed

Suvi on õues olemise aeg, mille juurde kuuluvad maitsvad road ja 
värskendavad joogid. Pakume välja taimi, mis on suurepärased 
garneeringuks, maitsestamiseks ja laua katmiseks. Kindlusta ennast 
maitsetaime valikuga, et saaksid kiiresti luua kauni laua ja maitsva 
söögi-joogi ka ootamatutel hetkedel.

Sidrunpuju - Väga aromaatne kulinaarne ürt, mida kasutatakse värsketes 
kastmetes, salatites ja liha marinaadides. Talveks soovitav tuppa tuua.

Sidrunmeliss - Kõige parem kasutada värskena. Sobib juurvilja ja seene- 
toitudesse, magustoitudesse. Samuti sobib kokku ka muna- ja tomati-
toitudega. Vanast ajast tuntud ravimtaim, mis mõjub rahustavalt ja vähendab 
stressi.

Harilik rosmariin ‘Prostratus’ - Roomav sort, sobib pinnakat-
jaks. Suurepärane amplitaim. Sinakad õied meelitavad ligi 
ohtralt liblikaid ja mesilasi. 

Harilik rosmariin ‘Gorizia’- Sobib ideaalselt tugevamaitselist-
esse toitudesse. Eriti hea ulukilihaga, pajaroogades ja grilltoi-
tudes. Hästi sobib koos küüslaugu, peterselli ja estragoniga. 
Rosmariin on ka tuntud ravimtaim. Parandab vereringet, 
tugevdab südant, alandab vererõhku.

Sidrun-liivatee ‘Lemon Growflow’ - Rohelised lehed on tugeva sidruni 
lõhnaga. Eelistab liiva ja liivmuldi ning päikeselist kasvukohta. Suurepärane 
maitsetaim limonaadi valmistamiseks. 

Sidrun-liivatee ‘Silver King’ - Rohelise-valge kirjud lehed, tugev sidruni-
lõhn. Õied lavendelroosad. 

Sidrunimaitselised ürdid

Aedsalvei ‘Berggarten’ - Kasutatakse salatite, pajaroogade, 
seene- ja makaronitoitude, pitsade maitsestamiseks. Salvei 
kergendab rasva maitset, sobib hästi rasvasema liha juurde.

Harilik pune ‘Aureum’ - Pune on vahemere-ja 
mehhikopärase köögi  lemmikürt, hästi sobib pitsade 
maitsestamiseks. Samuti taimetoitudesse, 
risotodesse, aga ka kala ja liha maitsestamiseks. 
Pune on tugevalõhnaline maitsetaim, mis säilitab oma 
aroomi ka kuivatatult.

Apelsinilõhnaline tüümian - Lamav. 
Rohelised kitsad lehed ja õrnroosad õied. 
Lehtedel tugev apelsini meenutav lõhn. 
Sobib kuivemapoolne kehvem aiamuld. 

Aedsalvei ‘Icterina’ - Kasutatakse  salatite, pajaroogade, 
seene- ja makaronitoitude, pitsade maitsestamiseks.

Aedsalvei ‘Tricolor’ - Hallikasrohelised lehed on algul roosa, 
hiljem kreemika servaga. Purpursed õied. Taimede 
dekoratiivsus seisneb uhkes lehestikus ja lopsakas kasvus.
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Põõsasmikromeeria - Püstise kasvukujuga. 
Rohekashallid munajad lehed, valged väikesed õied. 
Sobib suppidesse, tee sisse. Vahemere idakaldal on 
taime aastasadu erinevate tervisehädade puhul 
kasutatud. Aitab kinnise nina, peavalu, kõrge vererõhu, 
seedeprobleemide ja unetuse korral.

Piparrohi ‘Midnight Mojito’ -  Õrnalt piparmündi-
lõhnalised lehed sobivad suurepäraselt erinevate toitude 
ja toorsalatite maitsestamiseks. 
Sobib hästi ka maitsevee ja kokteilide maitsestamiseks. 
Tänu kompaktsele kasvule on ideaalne ka konteineris 
kasvatamiseks. Taim kaetud rikkalikult lillakate õitega 
suvest sügiseni.

Maitsetaimed 1.90€



Münt ‘Berries & Cream’ - Tumedamad, 
osaliselt punakasrohelised, paksud lehed 
annavad sellele sordile dekoratiivsuse. 
Väga unikaalne puuviljane aroom, kus on 
äratuntav ka piparmündist esivanemad, 
teevad temast asendamatu lisandi 
maitsevees ja kuivatatuna talvises 
teevalikus. 

Münt ’Jessica's Sweet Pear’ - Selgesti 
äratuntava magusa pirnise lõhnaga. Ideaalne 
suviste kokteilide ja maitsevee lisandna. 
Sobib ka erinevate toitude maitsestamiseks. 
Püstine, jõulise kasvuga, suureleheline sort.
Sobib hästi ka kuivatamiseks, et rikastada 
omapärase maitsenüansiga talviseid õhtuid.

Maitse-
taimed

Müntide lummav maailm on muutumas järjest põnevamaks ning see 
võimaldab lisaks suvistele kulinaarsetele katsetustele rikastada ka 
talvist teede valikut. Igal mündil on oma eriline maitsenüanss - leia 
endale need õiged ning naudi suvemälestusi ka sombustel sügisõhtutel 
ja kargel talvepäeval!

Münt ‘Hillary's Sweet Lemon’ - Lehed ja võrsed tugeva 
sidruni lõhnaga. Parim münt suvel limonaadi valmista-
miseks, samuti kasutamiseks toitudes, kuhu soovitakse 
lisada sidruni maitset, näiteks salatites ja kalatoitudes.

Kähar rohemünt ‘Curly’ - Suurte, keerdus, krobeliste 
lehtedega, tüüpiline rohemünt. Lopsakalt kasvanud 
taimed väga aromaatsed ja ka dekoratiivsed.

UUS! Kähar rohemünt ‘Spanish’ - Aromaatsed, 
tumerohelised, kortsus lehed, valged õied. 
Värskendav lisand teedes ja limonaadides.

UUS! Rohemünt ‘Moroccan’ - Rohelised, hambuliste 
servadega lehed, valged õied. Värskendav münt sobib 
salatitesse ning jookidesse. 

Šokolaadmünt - Väga tumedad, 
kohati punakaspruunid, 
šokolaadilõhna ja -maitselised 
aromaatsed lehed sobivad 
ideaalselt magustoitude juurde. 
Väge hea valik neile, kes 
armastavad piparmündi ja 
šokolaadi kooslust. 

Basiilikmünt - Püstiste varte ja tumeroheliste 
läikivate lehtedega ning selgesti äratuntava 
basiiliku maitsega püsik. Eriti sobiv salatite ja 
tomatiroogadega. 
Kui õrna basiilikuga midagi juhtub, siis on see 
hea asendus alati võtta.

Piparmünt ‘Swiss’ - Laiuva 
kasvuga puhmik. Rohelised 
lehed, õrnroosad õied. Jõulise 
kasvuga, hästi vastupidav. 
Sobib suurepäraselt rahustavaks 
teeks.

Apelsinmünt -  Apelsini (tsitruseliste) lõhna ja 
-maitselised, tumerohelised, aromaatsed lehed on kohati 
purpur-punase varjundiga. Sobib ideaalselt magustoitude 
juurde, samuti väga hea kasutada taimeteedes, jäätees, 
salatites.

Greipmünt -  Lehtede ja varte lõhn ning maitse 
meenutavad tsitruselisi, kohati üsna vürtsikas. 
Sobib eriti hästi küpsetiste ja jäätee valmistamiseks.

7

Mündid

Maitsetaimed 1.90€
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Marjauudised
Vanade ning teada-tuntud marjapõõsaste ja -sortide kõrval tasub 
kaaluda ka uudissortide ning uute kultuuride aeda toomist.
Või siis näiteks kasutada väiksemates aedades marjapõõsaste asemel 
hoopis tüvivorme.

Tüvisõstar
Ülisuurte magusate viljadega eksklusiivne aed-maasika sort, mis 
üllatab Sind oma saagiga. Kaunikujulised marjad on säravpunased, 
mesimagusa maitsega ja tugevvürtsika aroomiga. Marjad on 
parimad värskelt tarbimiseks, aga ka suurepärased kaaslased 
erinevates toitudes. Kasuta marju garneerimiseks ning laua 
kaunistamiseks. 

Roosaviljaline punase sõstra sort. Kasvab ilusaks 
kompaktseks püstiseks põõsaks. Marjad asetsevad pikkades 
kobarates. Marjad on suured, mahlased, hapukasmagusa maitsega. 
Põõsas on väga saagikas ja vastupidav. Põnev sort koduaeda.

Maasikas ‘Asia’ saak koduaiast suvi 2019. 

Uudissort! Punane sõstar ‘Glorie des Sablons’Maasikas ‘Asia’Uudissort!

6.50€/6tk

4.50€

14.90€

12.50€

al.18.90€

Juubeliaasta pakkumine:
Kõik astelpajud -25%
tavahinnast!

Harilik astelpaju ‘Eva’

Läti uudissort. Sort on ilusa 
kompaktse võraga, suhteliselt väikese 
kasvuline ja vastupidav. 
Madala kasvu ja kitsa võra tõttu on 
sort suurepärane koduaeda. 
Saagikas, kollakas-oranžide viljadega. 
Viljad sobivad värskelt tarbimiseks, 
külmutamiseks, mahlaks ja moosiks. 
Talub hästi kõikuvat talvist 
temperatuuri. 
Kõrvale vajab isastaime.

Kirsipuu ‘Carmine Jewel’

Kui Sa oled otsinud oma aeda 
madalakasvulist, dekoratiivset ja 
kompaktse kasvukujuga kirsipuud, siis siin 
on Sulle parim valik - vastupidav kirsisort 
´Carmine Jewel´. Puu hakkab Sind igal 
aastal rõõmustama rohkete, ilusate, tume- 
punaste viljadega, millel on meeldiv 
maitse. Sobivad nii värskelt tarbimiseks 
kui ka erinevates keedistes, pirukates 
tarvitamiseks ja mahla tegemiseks. Lisaks 
headele viljadele kaunistab maikuus Sinu 
aeda imeline kirsipuu õievaht. 

Istikuäridesse on saabunud lai valik tüvisõstraid. 
Harjumuspärase sõstrapõõsa asemel saaksite oma 
aeda täiesti uue lahenduse, tüvele poogitud sõstra. 
Kui Sulle meeldib aed, mis on korrektne, ilusa 
muruga, moodsate lahendustega ja detailideni 
kujundatud, aga samas tahaks ikkagi suvel oma aiast 
korjata marju, siis tüvisõstar on täpselt Sinule. Näeb 
huvitav välja, põõsas on poogitud maapinnast ca 80 
cm kõrgusele, marjad on alati puhtad, hästi 
värvunud, päikesemagusad ja parajas koguses, et 
kohe värskelt ära tarbida. Toestuse kasutamine aitab 
põõsal sirgelt seista ka raske saagikoorma all. 
Soovituslik on ka noorte võrsete tagasilõikus 1/2 
võrra, nii on viljakobarad ja viljad suuremad.

Sordid:
‘Titania’, 
‘Jöterburgi valge’, 
‘Jonkheer van Tets’, 
‘Rosetta’, ‘Invicta’.

Uudissort!

NB! Maasikad jõuavad kauplustesse maikuus.



Marjauudised
Maitsvad marjad koduaiast! Vali koduaeda erinevate 
valmimisaegadega kultuure, et pikendada aega, mil saad 
noppida värskeid marju koduaiast. 
Kui soovid rohkem istikuid korraga osta, küsi pakkumist 
hulgiostuks info@juhanipuukool.ee

Uudissordid! ´Kaunitar ja Koletis` (‘Boreal Beast’ ja ‘Boreal Beauty’) - tulevikumarjad!

Söödav ehk sinine kuslapuu on uus trend meie marjakultuuride kasvatamise rikkalikus 
maailmas. Juubelikataloogis tutvustame esmakordselt kahte täiesti uut kuslapuu sorti, mis 
omavahel tolmlevad ja mille maitseomadused ületavad kõiki teisi söödava kuslapuu sorte. 
Mõlemat sorti iseloomustavad väga magusad ja ülisuured viljad (2-2,5 g). Tihti on söödava 
kuslapuu üheks oluliseks puuduseks peetud marjade varisemist, kuid nende kahe sordi 
puhul on saavutatud tulemus, et marjad püsivad kuni kuivamiseni põõsa küljes. Söödav 
kuslapuu valmib meie aedades kõige esimesena, juba juunikuus. Kuid kaks uudset sorti on 
aretatud nii, et valmimisaeg (juulikuu) langeb kokku teiste marjakultuuridega, mistõttu on 
võimalik kasutada vilju miksituna sõstarde, maasikate, vaarikate ja mustikatega. 
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Uudissort! Vaarikas ‘Delniwa’
Superuudis kõikidele vanadele 
ja uutele vaarikasõpradele – 
uus taasviljuv, erepunane 
vaarikasort. Taasviljuv 
tähendab, et saad oma aiast 
vaarikaid juulis ja uuesti 
augustist kuni sügiskülmadeni. 
Vaarikad on suured (6grammi), 
magusad, mahlased, ilusa 
koonilise kujuga ning tugeva 
viljalihaga ja korjates säilib 
marja kaunis kuju. 
Selle sordi kõige parem 
omadus on see, et esimese ja 
teise saagi vahe on lühike, 
mistõttu sa ei märkagi, et 
vahepeal oleksid vaarikad aiast 
kadunud. 
Vaarikauss seda sorti ei tunne!

Lai silmaring avardab mõttemaailma ja ärgitab uutele 
ideedele, mistõttu käisime 2018. aastal meie töötajatega 
Poola puukoolides väga toredal ringreisil. 
Tulime sealt tagasi uute ideede ja põnevate sortidega. 
Nüüd on aeg küps jagada uusi marjasorte ka Teiega head 
aiaomanikud. Kasvatasime taimi terve eelmise suve, 
et üllatada Teid uudistega käesoleval kevadel. 

3.90€/tk.

6.50€/tk.

Vaarikas ‘Delniwa’ istandus suvi 2018. 

Kui Sa oled tabanud ennast 
mõttelt, et mis oleks, kui rajaks 
endale ühe maasika-, vaarikapõllu 
või miks mitte õunaaia eesmärgiga 
varustada kohalikku kogukonda 
värskete aiasaadustega, siis oled 
väga õigel teel. Meie puukool on 
läbi aegade teinud väga head 
koostööd väiketalunikega, kellele 
me oleme otsinud parimaid sorte, 
andnud nõuandeid ja taganud 
vajamineva taimede koguse. 
Taimede suurus, mida müüakse 
istanduste rajamiseks erineb 
oluliselt tavapärasest istikuäris 
harjutud suurusest ja muidugi ka 
hinnast. Uuri meilt vaarikate, 
maasikate, rabarberi, mustikate ja 
viljapuude hulgikoguste kohta ja 
omapoolselt soovitame söödava 
kuslapuu kui tulevikumarja istikuid. 

Aga äkki teeks ... istanduse?

Vaarikas ‘Delniwa’  suvi 2018. 
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‘Tiina’ - Üle 30 aasta Eestis kasvatatud sort! Kui Sa oled siiani veel kahelnud, kas istutada oma 
koduaeda aprikoosipuu, siis siin on sulle parim valik. Sort on läbi aastate ennast tõestanud, kui kõige 
vastupidavam ja saagikam aprikoosipuu. Sort on isetolmleja, keskmise kasvuline ja vastupidav haigustele 
ning külmale. Viljad on keskmise suurusega, tumekollased kuni oranžid. Aprikoosidel on väga tugev, 
intensiivne aprikoosimaitse, lisaks veel suurepärane aroom ja tihedus. Noort istikut võid igaks juhuks 
esimestel aastatel katta talvekangaga .

Aprikoosipuud

Aprikoosid 
ja virsikud

‘Moskovski Krupnõi’ - Eesti kliimasse sobilik 
aprikoosisort, millel on tõeliselt suured viljad 
50-60g. Säravoranži kattevärvusega ja seest 
sügavkollane, mahlane vili eraldub hästi luusem-
nest ning on maitselt mesimagus ja suussulav. 
Päikeselisel kasvukohal katab vilju imekaunis 
punasetäpiline muster. 

‘Krasnošekii’ - Vastupidav aprikoosisort koduaeda. 
Puu on keskmise kasvuline, ilusa kompaktse 
võraga. Viljad keskmise suurusega, tumekollased 
ja väga tiheda viljalihaga. Viljad on magusad, 
tiheda struktuuri, mahlase konsistentsiga. Viljad 
valmivad augustis. Noores eas soovitame kasutada 
talvekangast. Talub kuni -25 C külma, õitsemise 
ajal võid kasutada katteloori, et kindlustada 
saagikus. Isetolmleja.

‘Sotšnõi’ - Suureviljaline (120-150g), 
Ukraina päritolu virsikusort, mis sobib väga 
hästi meie kliimasse. Viljad on ilusad, 
vaarikapunased ja kollakasvalkja viljalihaga. 
Sort on äärmiselt saagikas, rõõmustades 
Sind igal aastal imelise saagiga. Kindlusta 
puule parim kasvukoht ja istuta tuulte eest 
varjatud kasvukohta ning esimestel aastatel 
võid kasutada talvekangast.

‘Maira’ - Läti päritolu virsikusort, mis on meie 
kliimas kõige külmakindlam. Viljad on 
keskmise suurusega, kollase põhivärvusega, 
õrnade punakate päikesetäppidega. Sellele 
virsikule on omane mesimagus maitse, mida 
vürtsitab mõnus, mõrkjas lisanüanss. Kasuta 
vilju lisaks värskelt tarbimisele ka kompotiks, 
moosiks või džemmiks.

‘Dneprovski’ - Suureviljaline virsikusort 80-120g, mis pärineb Ukrainast. Viljad on heledad, ilusa 
tumepunase põsega ja valmivad augustis. Viljaliha on siirupimahlane, suussulavalt magusa maitsega ja 
heleda värviga. Puu on jõulise kasvuga, kuid allub väga hästi tugevale lõikusele. Esimestel aastatel 
soovitame istikut kaitsta talvekangaga. Virsikupuu on tänulik, kui istutad ta tuulte eest 
kaitstud kasvukohta.

Virsikupuud 

Aprikoosipuu on esimene viljapuu, kes varakevadel ennast rikkaliku 
õievahuga ehtides aedniku silma rõõmustab ning mesilasi meelitab.

Aprikoosi- ja virsikupuule otsi aias tuulte eest varjatud, päikeseline kasvukoht. 
Esimestel talvedel kata talvekangaga ja kuhja pookekoha ümber  multši, 
puulehti, turvast või lund. Maikuu ootamatute öökülmade eest kaitse õisi 
kattelooriga. Hoia puud lõikamisega madala ja kompaktsena. 

Aprikoos ‘Tiina’ koduaias 30.08.2004

Virsik ‘Maira’ koduaias. 

Virsikupuud õitsevad enne lehtimist, avanedes on õied tumeroosad.
Kui õitsemise ajal tulevad ootamatult külmad, kata puu looriga.

21.90€

21.90€



Tihti kuuleme meie klientide muret, kuidas lõigata ploomipuud. 
Nii nagu kõik siin maailmas on muutumises, tulevad ka aianduses uued 
trendid, nii sortides kui ka kasvatamises. 
Nippe ploomide lõikamisest loe allpool.
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Ploomipuud

Kui Sinu aed asub talvepakasele või tuultele avatud 
asukohas, siis siin on Sulle üks suurepärane külma- 
kindel kollase ploomi sort ´Oniega´. Kollaseviljalised 
ploomid on tihtilugu külmakartlikumad kui näiteks 
siniseviljalised sordid, kuid see vastupandamatute 
viljadega ploomisort saab hakkama igas kasvukohas. 
Uskumatult vastupidav sort rõõmustab Sind igal aastal 
suurepärase saagiga, mida tarbida värskelt või 
konserveerida. Viljad on kaunilt ümmargused, tume- 
kollased, hästi eralduva luuseemnega ja magushapu 
maitsega. Lisaks kõigele muule on sort ka isetolmleja 
ehk siis ei vaja enda kõrvale teist ploomisorti. Saagikuse 
suurendamiseks oleme puukoolis alati soovitanud 
istutada aeda ühe ploomipuu sordi asemel kaks. 

Aed ploomipuu ‘Oniega’ Nippe ploomipuude uuenduslikuks lõikamiseks ja kasvatamiseks:
1.   Lõika ploomipuud igal aastal pärast istutamist juuli    
      lõpus/augusti alguses – võid lõigata ka siis kui viljad     
      on küljes, see ei riku selle aasta saaki, pigem        
      parandab ploomide värvumist ja maitseomadusi.
2.   Lõika viimase aasta juurdekasvu vähemalt poole    
      võrra tagasi. Sellega tagad, et puu jõuab järgmiseks   
      aastaks kasvatada uued õiepungad, et saaksid saaki 
      igal aastal.
3.   Hoia puud hõreda ja madalana. Ploomipuu talub väga  
      hästi tugevat tagasilõikust ning harvendamist – tee  
      nii, et saaksid ploome korjata puu all seistes.
4.   Ära unusta oma ploomipuid lubjata, see on kogu   
      saagikuse aluseks. Kasuta lubiväetist kas sügisel või  
      kevadel. 
5.   Ole ploomipuude väetamisega hoolikas, nad   
       armastavad hästi süüa.

Külasta meie istikuäri ja tule vali meie laiast sortimendis endale sobilikud sordid 
ning järgides neid juhiseid avastad varsti, et Sinu ploomioksad on viljadest lookas. 

‘Renklood Haritonovõi’

Õige lõikamise järgse aasta kandev oks. Suvi 2019 Polli Aiandusuuringute katseaias.

Kõige suurema viljaga roosa 
ploom. Hiline ehk pikendab 
ploomisöömise aega.

18.90€

‘Victoria’ ‘Ave’ ‘Ontario’

‘Emma Leppermann’‘Liisu’ ‘Renklod Haritonovoi’

Klientide ja ekspertide 
arvates kõige magusam 
kollane ploom.

Tumekollase, suussulava 
mahlase viljalihaga kesk- 
valmiv ploomisort.

Kõige saagikam ja varakult 
kandma hakkav imemaitsev 
ploom.

Kõikidele sortidele hea 
tolmuandja.

Kõige varajasem ploomisort, 
viljad valmivad juba augusti 
alguses.

Viljakultuuride tootejuht Ülle 
sammasõunapuuga

18.90€

18.90€

18.90€

18.90€ 18.90€

18.90€
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Soomuraka ehk mesimuraka vilju peetakse tõeliseks 
delikatessiks. Mesimurakas on sobilik taim erinevatesse 
turbapeenra kooslustesse, kuna armastab samuti happelist 
kasvukohta. Rikasta oma rodopeenart suurepärase, 
pinda katva taimega, mis rõõmustab sind suve teises pooles 
imemaitsvate, tumepunaste vürtsikate marjadega. Kindlasti 
istuta peenrasse kaks kuni kolm erinevat sorti, et saavutada 
parim võimalik saak. Kasuta marju värskelt, mõtle välja 
juustumoos või talvine likööri retsept, millega üllatada oma 
külalisi või jõulude ajal kingisaajat. 

Lummavalt lõhnavate õitega 
igihaljas püsik. Õied avanevad 
mai lõpus-juuni alguses. 
Vähenõudlik ja vastupidav. 
Vajab happelist, huumusrikast 
pinnast.
↑ 0,5 m.

Erkroosad õied on koondunud 
ühtastesse, pallikujulistesse 
õisikutesse V-VI. Külmakindel 
-30C. Üks enamlevinud 
heitlehine täidisõieline sort 
maailmas.
↑ 1,2-1,8 m.

Maikuus avanevatest särav- 
punastest õitest ei ole võimalik 
mööda vaadata - sel hetkel on 
põõsas iga aia ehe. 
Külmakindel -35C. Vajab 
happelist, huumusrikast ja 
poorset pinnast.    
↑ 1,5 m.

Mesimuraka uudissordid ‘Mespi’, ‘Marika’ ja ‘Tarja

Kaunis täiendus rodopeenras. 
Juuni lõpus-juuli alguses 
puhkevad punase - valgekirjud 
õied pakuvad silmailu pärast 
seda, kui rododendronid on 
õitsemise lõpetanud.
Külmakindel -30C
 ↑ 0,8 - 1m.

Viljad on erakordselt suured, 
tumesinised, magusad ja 
aromaatsed. Saagikas, pika 
saagikoristusajaga, väga 
atraktiivne sort. Sobib hästi 
koduaeda, kuna põõsalt saab 
pere arvestatava saagi. 
Isetolmleja, saagi suurenda- 
miseks tasub istutada lähedusse 
ka teisi kännasmustikaid. 
↑ 1,5 m.

Viljad on suured, tume- 
sinised, magusad ja tugeva 
aroomiga. Marjad valmivad 
juuli lõpus või augusti 
alguses. Külmakindel, 
isetolmleja, kuid saagikuse 
suurendamiseks tasub 
istutada lähedusse ka teisi 
kännasmustika sorte.
↑ 1,2 - 1,5m.

Kännasmustikas ’Chandler’   Kännasmustikas ’Patriot‘

 Laialehine kalmia 
‘Minuet’

Grööni kail 
‘Helma’

 Heitlehine rodo
‘Dolorosa’

Heitlehine rodo 
‘Homebush’

Turbapeenar
Kui Sa juba oled otsustanud teha aeda turbapeenra, siis aitame Sul mõelda 
kaugemale kui paar kaunist rododendronit - lisaks kevadisele silmailule 
võiks peenar pakkuda suve teises pooles ka marjailu ning erinevaid 
maitseid! Meie istikuäridest on võimalik osta kõik turbapeenra rajamiseks - 
alates geotekstiilist kuni külmakindlate rododendronite uudissortide ja 
mustikate, jõhvikate ning pohladeni! 

UUS!UUS!

1.juuni 2019 Pühaste tootmisüksus

Soomes aretatud vastupidav kultuurmustika sort, 
mis talub meie heitlikke talveolusid. Põõsas kauni 
põõsasja kujuga ja imeilusa sügisvärviga. Sort on 
saagikas, marjad on keskmise suurusega ja väga 
mõnusa, metsamustikat meenutava maitsega, 
kuid siiski oluliselt magusam. Heaks kasvamiseks 
ning viljumiseks vajab happelist mulda. Mustika- 
sortidele meeldib, kui neid kasvab aias mitu sorti, 
siis on nende saagikus oluliselt suurem.↑ 1-1,5m.

Poolkõrge mustikas ‘Alvar’

14.50€

6.50€/C3pott

12.50€

7.90€

17.50€17.50€

6.50€

12.50€/4-pakk

4.80€

‘Chandler’ õitsemas
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Turbapeenar

Suureviljaline jõhvikas ‘Early Black’

Turbapeenart rajades jälgi kindlasti taimede kasvukiirust ja valgusnõuet - 
okaspuud soovivad valgemat kasvukohta ning kombineerides peenrasse ka 
kõrgemaid okaspuid, saab luua rododele loodusliku kaitse kõrvetava päikse 
eest. Kasuta kindlasti ka okaspuumultši - see aitab peenra niiskusrežiimil 
stabiilsem püsida ning vähendab ka umbrohtumist.

Suurte mustjaspunaste viljadega 
sort. Saagikas, vastupidav ning 
mõnusa maheda maitsega. 
“Kohustuslik” turbapeenras - kaitseb 
peenart kuivamise eest, hoiab ära 
umbrohu, ilmestab sügisvärviga ja 
mis peamine - annab ka marju! 

Säravad, punakasroosad, 
peaaegu punased õied on eriti 
kaunid tumeroheliste, läikivate 
lehtede foonil. Kompaktne, 
püstise kasvukujuga põõsas. 
Igihaljas.  Õitseb V-VI.  
Külmakindel -22C.  
↑ 0,9 - 1,1 m.

Õitsemise ajal kattub terve 
põõsas purpur-roosade, 
veinpunasetäpiliste õitega. 
Poolkerajas, püstise kasvuga 
tihe põõsas. Rohelised nahkjad 
lehed muutuvad talvel pronksi- 
karva. Külmakindel -30C.  
↑ 1,5- 1,8 m.

Valged, tumepunaste serva- 
dega, lainelised õied on 
tõelised pilgupüüdjad ning 
kaunis kontrastis smaragd-
roheliste lehtedega. 
Kompaktne, püstise kasvukuju-
ga. Külmakindel -30C.
↑1,3 m.

Silmatorkavalt mustjaslillad õied 
garanteerivad, et märkamatuks 
see kaunitar peenras ei jää. 
Kompaktse kasvukujuga, 
hästi hargnenud igihaljas 
põõsas. Õitseb V-VI. 
Külmakindel -20C. 
↑ 0,9 m.

 ‘P.J.M.Elite’ ‘Polarnacht’  ‘Calsap’ Jaku rodo ‘Astrid’

‘Runo Bielawskie’ ‘Koralle’‘Red Pearl’

Pohlataimed, nii nagu jõhvikad ja mustikadki, armastavad happelise 
mullaga kasvukohta. Need kauni kompaktse kujuga igihaljad 
puhmikud sobivad hästi rikastama rodopeenart suve teises pooles. 
Kasuta neid peenra ääristamiseks või pinnakatjana. Kevadel kasuta 
rododendronite ja mustikatega sama väetist. Pohl on tänulik, kui 
kasvab poolvarjulises kasvukohas, siis ei teki ohtu, et varakevadine 
päike kõrvetab taime lehestiku, võimalusel kasuta  päikese eest 
kaitsmiseks varjukangast. 

Rodo- ja mustikapeenar meie Pühaste kasvatuses

Pohla kultuursordid. Mitu sorti tagavad suurema saagi!

Kanada kukits
Varasuvel rohekasvalged õied ning 
sügisel punased viljad. Suvel kaunid 
tumerohelised lehed muutuvad sügise 
saabudes punaseks. Ideaalne pinnakat-
ja rodode alla. Taime ei kimbuta 
haigused ja kahjurid. Tuntud ka 
ravimtaimena. ↑ 15cm.

17.50€ 17.50€17.50€

6.50€

17.50€

6.50€

6.50€ 5.40€ 5.40€



14

Rododendronid
Kõik meil müüdavad rododendronid soovivad kasvada 
happelises pinnases. Küsi kindlasti rodot ostes müüjalt 
ka õige muld, väetis ja näpunäited kaasa!

Kompaktne, pigem 
aeglasekasvuline 
põõsas. Intensiivsed, 
tumedamad roosad, 
pruunikate täppidega 
õied. Õitseb mai teises 
pooles. Noortel lehtedel 
hõbedane kirme, mis 
aja jooksul kaob.
↑ 1 - 1,5 m.

Ainulaadsed, amarant-
punased, kollase täpiga 
õied. Lehed suhteliselt 
väikesed, tumerohelised, 
kergelt ülespoole hoidvad. 
Helerohelised pungad 
moodustavad kauni 
kontrasti tumeroheliste 
lehtedega. 
Aeglasekasvuline. 
↑ 0,5 - 1 m.

Kõige kiiremakasvu- 
lisem  ja suuremaõie- 
lisem sort Royal 
seerias. Ülisuurte 
roosade õitega, mis on 
südamikus peaaegu 
valged, pruunide 
täppidega. Tumeroheli- 
sed läikivad lehed ning 
tihe lehestik. Õitseb mais. 
↑ 1,5 m.

Royal seeria kõige 
hilisem õitseja.  
Suured, intensiivselt 
punased õied rikkalikes 
õisikutes. Lehestik 
tumeroheline, läikiv. 
Keskmise kasvu- 
kiirusega, tihe põõsas. 
Õitseb mai teises 
pooles.
↑ 1 - 2 m.

• külmakindlus  vähemalt -30°C
• kompaktne kasv
• ülisuured, kuninglikud õied
• rikkalik õitsemine
• hea haiguskindlus

Royal seeria kõige 
varasem õitseja. Õitseb 
väga rikkalikult mai 
esimeses pooles. 
Roosad õied on südami- 
kust peaaegu punased. 
Kiirekasvuline, 10 aasta- 
selt võib olla kuni 2m 
kõrgune! Üksikuid õisi 
võib avaneda ka 
septembris-oktoobris.  
↑ 1 - 1,5 m.

Rikasta oma rodopeenart uute 
põhjamaiste kaunitaridega!

 ‘Royal Violet’  ‘Royal Red’ ‘Royal Rosy’  ‘Royal Butterfly’

Uudisseeria Royal!

 ‘Royal Amaranth’

 ‘Neon Kiss’ ‘Double Kiss’

Kompaktne, madala kasvu- 
kujuga tihe põõsas. 
Tumerohelised läikivad lehed. 
Säravad neoonpunased õied, 
õitseb mais. Külmakindel -28C.
↑ 0,9 - 1,2 m.

Püstise, kompaktse kasvu- 
kujuga. Piklikud tumerohelised 
lehed. Sügav tumeroosa 
õievärv, õitseb mais. 
Täidisõieline!
Külmakindel - 30C.
↑ 1 - 1,5 m.

Uudissordid Kiss seeriast!
Kiss seeria rododendronisorte iseloomustab:
• Ühine värvilahendus - mahlakad, erksavärvilised õied kui kevade          
    esimene suudlus looduselt. (Alpi suudlus)
• Kompaktse kasvuga taimed - 1,5-2m
• Suurepärane külmakindlus.

17.50€ 17.50€17.50€17.50€17.50€

18.90€18.90€

Täidisõieline!
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Alpi
elulõngad

Väga kõrgelt hinnatud Rootsi 
sort. Esimene õitsemine IV-V 
eelmise aasta võrsetel. Hiljem 
jätkub õitsemine juba noortel 
võrsetel sügiseni. Põõsal 
üheaegselt nii õied kui ka 
viljatutid. ↑ 3 - 4 m.

Esimest õitsemist alustab 
juba aprillis ja õitseb juunini. 
Õied on armsad, helesinised 
kellukesed, enamasti 
täidetud. Teine õitsemine 
suve jooksul tagasihoidlikum. 
↑ 1,5 - 2 m.

Avanedes on õied veidi 
rohekat tooni, õitsemise 
lõpetades peaaegu hele- 
valged. Õied on suured, 
10-12cm, kellukese kuju- 
lised, meeldiva greibi 
lõhnaga. Rikkalik 
õitsemine mais, tagasi-
hoidlikum õitsemine 
suvel. ↑ 2 - 3m.

Õitsemist alustab varakult, 
juba aprillis ja lõpetab alles 
juunis. Teist korda õitseb veel 
augustis. Õied tumedamad 
sinised, kellukese kujulised, 
lihtsad. 
 ↑ 2 - 2,5 m.

Suhteliselt suured 
roosad täidisõielised 
kellukad, kroonlehed 
servast heledama 
triibuga, tipud heledam-
ad kreemikad. Õied on 
alati täidetud, nii noortel 
kui ka vanadel võrsetel. 
Õitel meeldiv greibi lõhn.  
↑ 2 - 3 m.

‘Albina Plena’ ‘Frankie’‘Pamela Jackman’

‘Pink Swing’

‘Pink Flamingo’

Esimene kollaseleheline 
elulõnga sort. Lillakas- 
sinised õied on väga 
efektsed kollaste lehtede 
taustal. Teine õitsemine 
tagasihoidlik. Õitseb 
aprilli lõpp või mai. 
Kollane lehevärv tuleb 
eriti esile päikeselises 
kasvukohas. 
↑ 2 - 3 m.

Purpurpunased täidisõied 
nii noortel kui ka eelmise 
aasta võrsetel. Õied 
ülisuured, avatud 
kellukesed, 10-12cm, 
väga tihedalt täidetud. 
Õitel kerge greibi lõhn. 
Õitseb mais rikkalikult, 
hiljem tagasihoidlikumalt. 
↑ 2 - 3m.

Ülisuured, kellukese 
kujulised, vanaroosad 
täidisõied. Õied on 
täidetud ka esimese 
aasta võrsetel. Rikkalik 
õitsemine mai-juuni, 
augustis tagasihoidli-
kum. Paremini õitseb 
valgusküllases kasvu- 
kohas. 
↑ 2 - 3 m.

Üks varasema õitsemise 
algusega sorte. Alustab 
aprillis rikkaliku õitsemisega, 
üksikuid õisi avaneb veel 
augustis. Õied väiksemad 
lillakas- roosad, pooltäidetud 
kellukad.  ↑ 2 - 3m.

Mägielulõngad ehk Alpi elulõngad ei vaja tagasilõikust, on 
minimaalse hooldusvajadusega ja saavad hakkama ka poolvarjus 
ning on väga hästi sobivad meie kliimasse.

‘Stolwijk Gold’‘Pink Dream’ ‘Lemon Dream’‘Purple Dream’

UUS! UUS!

Selle grupi elulõngad on vastupidavad, vähenõudlikud ja külmakindlad. 
Sobivad ideaalselt looduslikesse koduaedadesse, võrestikele, seintele ja vanadele puutüvedele 
ronima. Samuti on nad tänu oma kiirele kasvule huvitavaks aktsendiks pinnakatjana 
kiviktaimlasse, nõlvadele, püsikupeenrasse. Neid iseloomustab rikkalik õitsemine ja tihe 
lehestik, mis pakub pesitsusvõimalusi väiksematele lindudele. 
Dekoratiivsed viljatutid kaunistavad põõsast veel pikalt pärast õitsemist.

11.50€/3liitrises potis 11.50€/3liitrises potis11.50€/3liitrises potis 11.50€/3liitrises potis

11.50€/3liitrises potis11.50€/3liitrises potis11.50€/3liitrises potis11.50€/3liitrises potis11.50€/3liitrises potis
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Siidiselt roosad kroon- 
lehed. Õitsemist alustab 
juuni lõpust. Teine õitse- 
mine IX-X. Vähenõudlik 
ja vastupidav sort. 
↑ 2 - 2,5m.

Üllatavalt vähenõudlik ja lihtne 
kasvatada. Õied säravalt purpur- 
punased. Õitseb VI-VIII. 
Väga hea külmakindlusega. 
Sobib ideaalselt terrassil 
kasvatamiseks!

‘Rosemunde’

Haruldase lõheroosa õietooniga, 
kroonlehe keskel tumedam triip. 
Õie Ø 8-12cm. Vähenõudlik sort, 
sobib kasvatamiseks igasse aeda. 
Õitseb VI-VIII. Väga hea külma- 
kindlusega. Terrassi staar!
↑ 1m.

‘Perida’UUS!

‘Belle of Woking’ ‘Maria Sklodowska Curie’ ‘Patricia Ann Fretwell’

‘Yukiokoshi’

‘Red Star’

Kuni 12cm Ø  täidisõied 
teise aasta võrsetel. Teine 
õitsemine noortel võrsetel 
on tagasihoidlikum. 
Suhteliselt kiirekasvuline. 
↑ 2 - 3m.

Õie Ø  ca 12 cm, jahe- 
damate ilmadega roheka 
varjundiga. Õied kogu 
taime ulatuses! Eelistab 
päikeselist  kohta. 
↑ 1,5-2,5m.

Roosad täidisõied 
asetsevad teise aasta 
võrsetel, noortel võrsetel 
lihtõied. Õitseb V-VI ja 
VIII-X. 
↑ 2 - 2,5m.

Väga vana ja huvitav Jaapani 
sort, võlub kaunite valgete 
täidisõitega. Sisemistel kroon-
lehtedel rohelised triibud. Õie Ø 
12-14cm. Õitseb V-VI ja VIII-IX . 
Väga hea külmakindlusega. 
↑ 2 - 2,5m.

Õie Ø kuni 14cm. Suurem 
õitsemine suve esimeses 
pooles. Õievärv varieerub 
tumepunasest violetseni. 
Vajab  talvekatet. Terrassi 
staar! ↑ 1-2m.

UUS! UUS!

‘Utopia’

Haruldase lõheroosa 
õietooniga Jaapani sort. 
Ümmarguste õite Ø 
8-12cm. Vanadel võrsetel 
võivad õied olla ka 
pooltäidetud. Õitseb V-VI 
ja VIII-IX. 
↑ 2m.

‘Arabella’ ‘Hania’ ‘Roko-Kolla’ ‘Westerplatte’

Ajas värvi muutvad  5-8cm 
Ø õied (violetsest taeva- 
siniseni). Õitseb sama 
aasta võrsel VII-IX, üks 
pikemaid õitsejaid. Vajab 
toestamist ning tugevat 
tagasilõikust.  
↑ 1,5 - 2m.

Silmatorkavalt suured   
10-15cm Ø õied. Alustab 
mais, õitseb kaua ja 
rikkalikult, põõsas kaetud 
ühtlaselt õitega. Tagasi- 
lõikus olgu tagasihoidlik.
↑ 2m.

Haruldane valge Eestis 
aretatud elulõnga sort. 
Õie Ø15-18cm. Õitseb 
sama aasta võrsetel 
VI-X.  Tugevalt tagasi 
lõigata. 
↑ 1,5 - 2m.

Efektsete, säravpunaste, 
sametiste õitega sort. 
Õied suured, tolmukad 
tumepunased. Õitseb 
pikalt VI-VIII. 
↑ 2-2,5m.

‘Little Mermaid’

6.50€/0,7l 6.50€/0,7l 6.50€/0,7l

7.50€/0,7l8.50€/0,7l6.50€/0,7l 7.50€/0,7l 6.50€/0,7l

6.50€/0,7l 6.50€/0,7l 6.50€/0,7l6.50€/0,7l6.50€/0,7l

Elulõngad
Suureõielisi elulõngu on enamasti kasutatud hoonete ja seinte  
kaunistamiseks. Nüüd on hakatud elulõngu kasutama ka kiviktaimlates, 
püsikupeenardes, terrassidel kastides, okaspuudega. 

UUS!
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2017. aastal Inglismaal, Chelsea lillenäitusel 
tutvustatud uus Jaapani sort aastast 2016,  
‘Taiga’, šokeeris aiandusmaailma õitega, mis 
erinevad kõigist seni nähtud sortide õitest. 
Õied on väga dekoratiivsed, kroonlehtede 
otsad heledamad rohekaskollased, täidetud. 
Rikkalikult õitsev ja väga pika õitsemise ajaga - 
püüab pilku läbi suve! Õied muutuvad kogu 
õitsemisperioodi jooksul. 
Õitseb nii vanadel kui ka uutel võrsetel. 
Auhinnatud sort. Sobib kasvatada ka terrassil. 
Väga hea talvekindlusega. 
↑ 2 - 2,5m.

Armastatud sort taluaedades, 
looduslikus aias. Võib kasvada ka 
osaliselt varjus. Õied on lihtsad, 
violetsed, kergelt rippuvad. Õitseb 
meeletult juulist oktoobrini noortel 
võrsetel. Tugevakasvuline. Sügisel 
tuleks tagasi lõigata 30cm peale. 
Ei vaja erilist hoolt, haiguskindel. 
Sort aastast 1858!
↑ 3 - 4m.

Tumeroosad õied, meenutavad 
tulbiõisi ning avanevad ainult poole 
peale. Õitseb rikkalikult ja korduvalt 
kogu suve jooksul, vahel isegi veel 
septembris oktoobris. Sobib hea 
drenaažiga päikeseline kasvukoht. 
Sarnaneb sordile 
'Princess Diana', kuid õitseb kauem 
ja on tugevama kasvuga. 
↑ 3 - 4m.

‘Piilu’

Väga efektse õievärviga 
elulõnga sort.  Õie Ø 11 
cm. Õitseb sama aasta 
võrsel. Eelmise aasta 
võrsetel võib esineda 
täidisõisi. Soovitatakse 
kerget tagasilõikust. 
Sobib ka terrassil 
kasvatamiseks.
↑ 1,2 - 1,5m.

‘Princess Diana’

Originaalsed,  tulbiõisi 
meenutavad, tume- 
roosad õied. Õitseb 
VII-VIII. Sügisel efektsed 
viljatutid. Võib tugevalt 
tagasi lõigata, sest 
maapealsed võrsed ei 
talvitu. 
↑ 2 - 3m.

‘Barbara’

Kaunis suureõieline sort, 
Ø 15 - 20 cm! Erk 
punakasroosad õied 
muutuvad sügise 
saabudes lillakaspunas-
teks.  Talub väga hästi 
kärpimist. Õitseb juunist 
juulini ja uuesti augustist 
septembrini.  ↑ 2,5m.

‘Taiga’UUS!

‘Lech Walesa’

Ülisuured, Ø 20cm õied!  
Õielehe keskel on 
heledam triip, kroonlehe 
servad veidi tumedamad, 
lokkis, tolmukad kollakas 
valged. Õitseb rikkalikult 
ja kaua, VI-X.  Sobib ka 
rõdule. 
↑ 2 - 3m.

‘Viola’

Klassikaline lilla elulõnga 
sort, mille tolmukad on 
rohekas-kollased. Õite Ø 
13-15 cm. Õitseb sama 
aasta võrsel VI-VIII. 
Sügisel lõigata tugevalt 
tagasi. Väga vastupidav 
ja tugevakasvuline Eesti 
sort. ↑ 2,5 - 3m.

‘Happy Diana’ ‘Jackmanii’

19.50€/3liitrises potis

14.90€/3liitrises potis 11.50€/3liitrises potis

6.50€/0,7l 6.50€/0,7l6.50€/0,7l6.50€/0,7l7.50€/0,7l

Proovi järgi - see on seda väärt!   Istuta kokku mitu erineva õievärviga sorti - saad rikkalikult õitsva värvide mere!

Elulõngad
Kõikide elulõngade kasvatamise kohta kehtib ütlus - hoida pea päikeses 
ja jalad jahedas. Elulõngade õite värvigamma on väga lai. 
Eriti kaunid on elulõngad kõrvuti roosidega või nende taustaks.
Väga huvitava lahenduse saab, kui istutada mitu erineva 
õietooniga elulõnga kokku.
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Loodusaed

Õrnroosad, rohelise südamiku-
ga täidisõied. Õitseb VII-VIII. 
Eelistab päikselist kasvukohta 
kuni poolvarju. 
↑ 45 - 55cm.

Valged, südamikust roosad 
õied, õitseb VII-VIII. Vajab 
kergemat kuid huumusrikast 
vett läbilaskvat kasvupinnast. 
Hea lõikelill, sobib 
rühmataimeks.
 ↑ 45cm.

Loodusaiana võib käsitleda vähest hooldust nõudvat ja liigirikast 
taimekooslust, mis pakub erinevaid vastupidavaid õitsejaid läbi hooaja 
ning meelitab aeda nii kauneid liblikaid, töökaid mesilasi 
kui ka teisi kasulikke putukaid. 

Valged õied, õitseb VII-VIII. 
Lehestik tumeroheline. Väga hea 
lõikelill, sobib ka kuivatamiseks. 
Sobib üksikult ja gruppidena.
↑ 60cm.

Püstise kasvuga, kompaktne 
puhmik.
Õied oranžid, õitseb VII-VIII. 
Lehestik tumeroheline.
↑ 45-60cm.

Siilikübar 
‘Julia’

Roog-sinihelmikas 
‘Transparent’

Kauni kollase 
sügisvärviga kõrreline 
on dekoratiivne ka 
talvel.                          
↑ 1,5m.

Silmapaistvate 
õisikutega kõrreline 
püüab pilku nii 
peenras kui ka
konteineristutuses.
↑ 30cm.

Hea valik nii peenras 
kui ka terrassipotis 
kasvatamiseks. Kirevad 
õied pikendavad suve.
↑ 40 cm.

 Sügisheleenium 
‘Salud Embers’

Sügislubikas 

Mailased on efeksete õisikutega ning kaunistavad Sinu 
püsikupeenart oma erksate värvidega terve suve. Meie valikust 
leiad mailaste värvide pillerkaare: valged, sinised, purpursed, 
violetsed, roosad toonid. Kõik need värvid meelitavad aeda 
rohkelt liblikaid ja loovad aiaelu mitmekesisemaks. Mailased ei 
nõua palju hoolt ning on ideaalne valik, kui hindad vähe hooldust 
vajavaid püsikuid. 

Efektne taustataim 
õitseb kuni külmadeni. 
Ideaalne niisketesse 
kasvukohtadesse!
↑ 1,5 - 1,8m.

Laiguline vesikanep  
‘Gateway’

Pikalehine mailane ‘First Match’

Siilikübar 
‘Cherry Fluff’

Siilikübar
‘Fountain Pink Eye’

Siilikübar 
‘Virgin’

Kompaktne puhmik. Fuksiaroosade õitega, õitseb VI-VIII. 
Kasvamiseks eelistab päikesepaistelist kohta ja vett hästi 
läbilaskvat pinnast. ↑ 55-60cm.

Uudissort! 

UUS! UUS! UUS! UUS!

9.60€ 9.60€9.60€9.60€

5.40€ 4.80€

5.40€

5.40€ 2.90€
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Uus, pilkupüüdev ja lummavalt lõhnav rooside seeria!

Mesilased on koduaias hindamatu väärtusega, tolmendades taimi. 
Üha enam muutub mesindus populaarseks harrastuseks. Miks mitte 
rikastada nende usinate putukate toidulauda, istutades oma aeda 
lihtõielisi roosisorte ning teisi mesilastele meeldivaid taimi, et anda 
oma panus mesilaspopulatsiooni säilimisse. 

Loodusaed

Lõhnavad pooltäidisõied. 
Õiterikas ja haigustele 
vastupidav sort. Talub 
põuda ja sobib hästi ka 
konteineris kasvatamiseks.
↑ 0,5 - 0,6 m.

Õitel tugev sidrunit 
meenutav aroom. 
Vananedes omandavad 
õied kahvatulilla tooni. 
↑ 0,5 - 0,6 m.

Säravkollased, 
erepunase südamikuga, 
lõhnavad pooltäidisõied. 
Õitseb terve suve . 
 ↑ 0,5 - 0,6 m.

‘Eyes for You’‘Bright Eyes’ ‘Eyes of The Tiger’

Vürtsika aroomiga lihtõied. 
Õiterikas ja haigustele 
vastupidav sort. Talub 
põuda ja sobib konteineris 
kasvatamiseks.
↑ 0,5 - 0,6 m.

Lõheroosad, suured 
lihtõied üle kogu põõsa, 
õied südamikust punased. 
Õitseb korduvalt. 
Mesilaste lemmik.
↑ 0,6 - 1 m.

‘For Your Eyes Only’‘Eyes on Me’

Sügisene õitseja 
pikendab suve Sinu 
peenras. Kollased, 
leekivad õied peavad 
vastu öökülmadeni. 
Naabrusse sobivad 
sügisaster, floksid, 
harilikud härjasilmad, 
monardad, suured 
kellukad, tradeskantsiad 
ja päevakübarad. 
Ei valluta sinu aeda 
nagu harilik kuldvits!
↑ 50cm.

Aed-kuldvits
‘Laurin’

Eye seeria roosid on tänu imelisele lõhnabuketile ja rikkalikule õitsemisele hinnaline lisand 
Sinu aiale - olgu see siis mõne taimepotiga terrassiaed, roosisaar murus või rikkaliku 
taimekooslusega lokkav loodusaed. Lisaks pilkupüüdvatele värvikombinatsioonidele 
meelitab nende lõhn aeda ka erinevaid tolmeldajaid ning pikk õitsemise aeg pakub töökatele 
putukatele kaetud toidulauda läbi suve. 

Pilkupüüdvad 
säravpunased õied 
tumeroheliste lehtede 
taustal. Õitseb VII-VIII. 
Vanemad õied muutuvad 
roosakas- kollaseks. 
Kasvab kõigil kuivadel 
kuni parasniisketel 
aiamuldadel. Eelistab 
päikeselist kasvukohta. 
Väga põuakindel ja 
vähenõudlik. 
↑ 30-60cm.

Harilik raudrohi  
‘Paprika’

Punaraag kortsleht

Pehme-karvased, 
hõbedase läikega lehed 
kutsuvad nautima 
veepiiskade sillerdust. 
Rohekaskollased õied 
kevadest kesksuveni. 
Vähenõudlik taim on hea 
pinnakatja ning ideaalne 
miniatuurseteks 
hekkideks. Erinevalt 
teistest kortslehtedest ei 
kimbuta teda jahukaste!                                 
↑ 10-20cm.

Tumerohelise lehestiku 
lööb särama tume- 
kollane õitemeri, mis 
püüab pilku veel 
septembriski.
Tugevatel vartel olevad 
õied ei lamandu, mis 
teevad sordi eriti 
väärtuslikuks.
Valitud USA’s aasta 
püsikuks!
Ideaalne lõikelilleks.
↑ 70 cm.

Särav päevakübar 
‘Goldsturm’

6.50€

2.30€3.90€5.40€3.90€

7.90€6.50€7.90€7.90€
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Varjulembesed
püsikud

Nostalgiline maikelluke on 
ideaalne pinnakatja ning 
kannatab hästi puude 
juurte konkurentsi. 
↑  20-30cm.

Maikelluke

Stiilne ja elegantne 
kaarduvate vartega püsik, 
mis õitsemise ajal 
meenutab pärlikeed. 
↑ 40-90 cm.

Mitmeõiene 
kuutõverohi

Astilbe
’Pumila’

Massiivne, suurte lehtede 
ja valgete õitega sort, 
mida teod ei armasta.
↑  90cm.

Valgete õite ja suurte 
lehtedega armastatud 
sort, mis tigudele ei 
meeldi.
↑  70cm.

Hosta
’Frances Williams’

Lavendlitooni õied 
kõrguvad erksate kollase 
servaga lehtede kohal.
↑  45cm.

Hosta
’Liberty’

Uus kahvatulillade 
õitega sort, mis loob 
oma lehestikuga 
efektset kontrasti.
↑  55cm.

Hosta
’Firn Line’

Aastaläbi dekoratiivse  
lehestikuga varjulemb 
rikastab kevadel peenart 
taevasiniste meelespeaõi-
si meenutavate õitega. 
↑  25cm.

Brunnera 
’Alexander’s Great’

Efektne püsik on ideaalne  
hoonete põhjaküljele. 
Õitsedes ergutab greibi ja 
jasmiini seguselt lõhna- 
meeli. Ei talu põuda. 
↑  120-150cm.

Liht-lurslill 
’Black Negligee’

Parim pinda kattev astilbe 
sort on üks hilisemaid 
õitsejaid, mis rõõmustab 
roosa värvilaiguga veel 
septembriski. 
↑  30cm.

Igihaljas pinnakatja lööb 
peenra särama siniste 
õitega. Sobib väga hästi 
ka rodode juurde 
turbapeenrasse.
↑  10-15cm.

Väike igihali
’Bowles’

Hosta
’Blue Angel’

Hosta 
’Bullet Proof’

Lillakasvalgete õitega 
sort, mille paksud, 
vahakirmega lehed 
hoiavad nälkjad eemal. 
↑  40cm.

UUS!

Läikivate lehtedega 
igihaljas püsik on 
kompaktne pinnatäitja. 
Sobib ka turbaaeda. 
↑  15-30cm.

Tipmine pahhüsandra 
‘Green Carpet’

5.40€ 6.40€ 7.90€ 9.60€ 7.90€

3.90€4.80€6.50€3.90€

UUS!

11.20€ 9.60€ 2.30€
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Varjulembesed
püsikud

Mida kõrgemaks aastatega puud kasvavad, seda tihedamaks läheb ka 
nende lehestik ning puudealune muutub järjest hämaramaks. 
Toome siinkohal välja mõned taimed, kes armastavad just selliseid 
varjulisemaid kasvukohtasid.

Eriliste ja pilkupüüdvate 
lehtedega talvehaljas 
sõnajalg  kasvab kõige 
meelsamini müüridel ja 
kiviaedadel.
↑  30cm.

Kivi-imar

Hõbedase tooniga lehed 
ning kaunid purpursed 
leherood on tõelised pilgu- 
püüdjad. Meeldiv täiendus 
rohelistele sõnajala- 
sortidele.
 ↑  30-60cm.

Nipponi naistesõnajalg 
‘Pewter Lace’

Püüab pilke oma erepunaste võrsete 
ja leegitseva sügisvärvusega.
↑ 0,9-1,2m.

Lehestik on dramaatiliselt mustjaspunane. 
↑ 0,9-1,2m.

Metsa- ja turbaaia pärl – madalakasvuline mustikas. 
Looduslähedane lahendus Sinu koduaeda. 
Erinevate kasutusvõimalustega mustikasort, mis on 
kõige sarnasem hariliku metsamustikaga. Taimed on 
madalad, isepaljunevad ning laiuvad, imelise 
sügisvärviga. Viljad on tumesinised ja väga 
magusad, aga siiski kultuurmustikale kohaselt ei 
määri käsi ega suud. 
Ahtalehine mustikas on meie kliimas täiesti 
külmakindel ja väga vastupidav. Soovitame kindlasti 
istutada segaistutusena rodopeenrasse või rajada 
eraldiseisev istutusala aia vähemkasutatavasse 
alasse. Sort sobib ka terrassiistutuseks või veidi 
varjulisemasse kohta koos sõnajalgadega kasvama.
↑  50cm.

Ahtalehine mustikas ‘Berrybux’ - (Vaccinium angustifolium)

• Levib juurevõsudega ja seetõttu leiab rohkelt 
  kasutust massistutuses. 
• Värvika lehestiku ja varjutaluvuse tõttu sobib        
  suurepäraselt ka puude alust haljastust rikastama. 
  (suurte puude alla või nende lähedusse)
• Kaunilt õisikutesse koondunud torujad, kollased õied 
  meelitavad tolmeldajaid putukaid. Liblikate meelistaim. 
• Pika õitsemisajaga aeglasekasvuline põõsas. 
• Hästi põuda taluv

Madal ja laiuva kasvuga 
talvehaljas sõnajalg 
kasvab meelsasti kivide 
vahel. Eelistab lubjast 
pinnast.
↑  20-30cm.

Uute lehtede puhkedes 
väga dekoratiivne. 
Ideaalne täiustamaks 
metsa- või loodusaeda. 
Mulla happesuse suhtes 
nõudlik ei ole.  
↑  100cm.

Ida-sõnajalg UUS!

Pruun raunjalg
UUS!

Uudissort!

9.60€ 9.60€

4.80€4.80€ 4.80€ 8.50€

8.50€

Diervilla ‘Kodiak Black’ Diervilla ‘Kodiak Orange’
Diervilla ehk takispuu on teenimatult 
vähetuntud, äärmiselt dekoratiivne ja vähese hooldus- 
vajadusega heitlehine põõsas. Oma nime on saanud Prantsuse 
kirurgi Dièreville järgi, kes pärast 1699-1700 Kanada reisilt 
naasmist tutvustas seda vähenõudlikku põõsast ka Euroopas. 
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Oskuslikult sobitatud ilupõõsad ja püsikud pikendavad aias õiteilu 
perioodi ning lehtinud põõsad annavad kaitsvat varju püsikutele, kes 
soovivad veidi varjulisemat kohta, et säilitada läbi suve dekoratiivsus.

Ilupõõsad ja
püsikud

Tihe, kerajas põõsas. Puhkedes 
rohekad lehed värvuvad hiljem 
kuldkollaseks. Roosad õied V-IX. 
Eelistab päikeselist kasvukohta, 
hea drenaažiga mulda. NB! 
Esimese õitsemise järel latvade 
pügamisel õitsevad noored 
võrsed loetud nädalate pärast 
uuesti!
↑ 0,4-0,6m.

Noored võrsed on püstised, 
vanemad oksad kaardus. 
Rikkalikult erkkollaseid õisi enne 
lehtimist. Kasvab kõigil paras- 
niisketel aiamuldadel. Sobib 
istutada üksikult, rühmadena ja 
vabakujuliseks hekiks. Väga 
dekoratiivne, on üks esimesi 
õitsejaid kevadel.  
↑ 1,5-2m.

Roosad püstised õisikud 
tumeroheliste, kuni pronksjate 
lehtede taustal moodustavad 
täiusliku kontrasti. Kasvukoht 
päikeseline, sobivam poolvari. 
Vajab parasniisket, viljakat 
kasvupinnast. 
↑ 30-40cm.

Unikaalne lehtede värvus - 
lehed erkkollased, hiljem 
rohekaskollase variatsioonidega 
ja sügisel lisanduvad punased 
toonid. Lehestiku kohal olevad 
heleroosad õied tulevad 
kontrastselt esile. 
↑ 50cm.

Astilbe ‘Key Largo’

Tumerohelised läikivad lehed. 
Õied sügavpunased, VII-IX. 
Kasvukoht päikeseline, sobivam 
poolvari. Vajab parasniisket 
viljakat kasvupinnast.  
↑ 60-70cm.

Astilbe ‘Cardinal’ Uus!

Värvikirevad helmikpöörised pakuvad silmailu kevadest lume tulekuni. 
Värvivalik on rikkalik nii lehtede kui ka õievärvi järgi. Õrnad, pikkadel vartel 
õied on hea täiendus lilleseadetesse.
Kasvukohana eelistab helmikpööris poolvarju ning mitte eriti rammusat 
pinnast. Täispäikeselises kohas eduka kasvamise eeldus on kas niiskem 
pinnas või täiendav kastmine. 
Helmikud vajavad ka põuaperioodil kastmist, et lopsakus säiliks.

Püstise kasvukujuga kompaktne 
põõsas. Lehed tumerohelised, 
hambulise servaga. Punakas-
roosad õied, samaaegselt 
lehtimisega V. Kasvab kõigil 
parasniisketel aiamuldadel. 
Sobib päikseline kasvukoht. 
Ilus soolotaim.
 ↑ 2-2,5m.

‘Paprika’ ‘Tokyo’ ‘Midnight Rose 
Select’‘Fire Alarm’

Kompaktne põõsas. Erakordne sordi- 
rühma hortensia, mis õitseb nii eelmise 
aasta kui ka sama aasta võrsetel- seega 
õitseb pikalt ja ka peale pakaselist talve. 
Tumerohelised läikivad lehed. Erakordselt 
õiterikas, õied koondunud tihedatesse 
õisikutesse. Avanedes õiekobarad 
laimirohelised, hiljem muutuvad punakas-
roosaks. Toitaineterikkad, viljakad, 
niisked, happelised kuni nõrgalt 
aluselised mullad.
↑ 1-1,5m

Astilbe ‘Colour Flash Lime’

6.50€

6.50€

6.50€

24.90€

6.50€

6.50€4.80€6.50€

Suurelehine hortensia 'Green Shadow'Uus!

Jaapani enelas 
'Sparkling Champagne'

Kuriili kirsipuu 
'Ruby'

Tihe kompaktne põõsas. 
Lehed noorelt roosakaspunased, 
hiljem laimirohelise värvusega. 
Suured roosad õied meelitavad 
ligi putukaid. Mullastiku suhtes on 
vähenõudlik. Kasvukoht 
päikesepaisteline kuni 
poolvarjus.
↑ 0,75m.

Värdforsüütia 
'Minigold'

Jaapani enelas 
'DP Gold'

6.50€



11.20€
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Ilupõõsad 
ja püsikud

Kombineeri omavahel ilupõõsaid ja erinevaid püsikuid - eriti kirevaid 
koosluseid saab luua värvikate kukerpuude ning helmikpööristega.

Thunbergi kukerpuu - mullastiku suhtes vähenõudlik, rikkaliku värvi ja vormivalikuga dekoratiivpõõsas!

Kukerpuu ‘ORANGE ICE’ - Kauni, särava, 
oranžikaspunase lehestikuga. Kollased õied 
V-VI. Eelistab päikesepaistelist kasvukohta, 
ei talu liigniiskust. ↑ 60 cm.

Kukerpuu ‘GOLDEN RUBY’ - Madala kasvukujuga tihe põõsas. 
Lehed on oranžikaspunased kollase servaga. Kollased õied, 
V-VII. Eelistab päikeselist kasvukohta. Sobib nii kiviktaimlasse 
kui ka madalamate põõsastega kokku. Noored kasvud eriti 
erksa värviga! ↑ 0,5m.

Kukerpuu ‘YELLOW TOWER’ - Püstise kasvukujuga põõsas. 
Lehed säravkollased. Kollased õied, V. Piklikud, korallpunased 
viljad, võrsetel talv läbi. Eelistab päikeselist kasvukohta. 
↑ 1,5m.

Õied avanedes valged, mis 
muutuvad järjest roosakamaks. 
Õitseb sama aasta võrsel väga 
rikkalikult, VII-IX. Sobiv 
kasvukoht päikeseline kuni 
poolvarjuline.
 ↑ 1,5m.

Suurelehine hortensia 'Endless Summer Blue’
Erakordne hortensia, mis õitseb 
nii eelmise aasta kui ka sama 
aasta võrsetel - seega õitseb 
pikalt ning ka pärast pakaselist 
talve. Õie värvus sõltub pinnase 
happesusest. Sinise värvi 
säilitamiseks vajab spetsiaalset 
lisaväetist.
↑ 0,8m.

Kukerpuu ‘CHOCOLATE SUMMER’  -  Püstise kasvukujuga 
tihe sammas. Dekoratiivne punakaslilla lehestik, kollased õied 
V-VI. Eelistab päikeselist kasvukohta.  ↑ 1m.

Aedhortensia ‘Magical Candle’

Püstiste okstega kompaktne 
põõsas. Tumerohelised efektsed 
lehed. Suured roosakas- 
punased õied. Õitseb VII-IX. 
Sobiv kasvukoht päikeseline 
kuni poolvarjuline. Õitseb sama 
aasta võrsetel. Külmakindel kuni 
-30C.

Puishortensia ‘Ruby Annabelle’

Uus!

Uus!

Uus!

Uus!

Madalakasvuline monardasort, mis 
sobib ühtemoodi hästi nii peenras kui 
ka terrassil potis kasvatamiseks.  
Rikkalik õitseja meelitab liblikaid ja 
pakub kauakestvat, erksat värvilaiku.
Tuntud ka ravimtaimena ning meeldiva 
lisandina teesegudes.
↑ 25-30cm.

Päevaliilia  ‘Daring Deception’

Õite värvus kreemikasroosa, 
tumelilla laiguga õieneelus, 
südamikust kollane. Õitseb 
korduvalt suve jooksul. Kasvab 
tavalisel aiamullal.
↑ 50-60cm.

Monarda ‘Balmy Purple’

Efektsed, purpurpunased, 
südamikust rohekaskollased õied 
Õitseb korduvalt suve jooksul. 
Sobiv kasvukoht päikeseline kuni 
poolvarjus. 
↑ 60-80cm.

Päevaliilia ‘Night Beacon’

Uus!

Uus!

24.90€

5.40€

24.90€

6.50€4.80€

7.90€

7.90€

7.90€ 7.90€
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Kõrrelised
Vali endale meelepärase värvitooni ja kõrgusega kõrrelised ning rikasta 
püsikupeenart või terrassi läbi suve kaunina püsivate graatsiatega.

Vaatamata kevadisele suhteliselt hilisele ärkamisele on 
kõrrelised kaunis ja vaheldust loov lisand nii püsilille 
peenras, terrassi-istutuses kui ka eraldiseisva klumbina 
murus. Suve teises pooles ilmuvad õisikud pakuvad 
silmailu ka talvel, eriti härmatisega kaetuna. Kõrreliste 
paremaks talvitumiseks tuleks teha tagasilõikus alles 
kevadel - nii ei pääse vesi ja külm puhmikule lõikekohtade 
kaudu liiga tegema.

Väga dekoratiivne kõrreline, mille algselt sinakasrohelised lehed 
muutuvad kiiresti punaseks. Punane värvus muutub suve jooksul järjest 
intensiivsemaks. Silmapaistvalt kaunis pika aja jooksul!
 ↑ 90 ... 120cm.

Ainuroog ‘Naomi’

Graatsiliselt rippuvate lehtedega sort, 
mille kreemikas kollase-rohelise 
triibulised lehed muutuvad  suve lõpus 
järjest rohkem purpurseks. Hea täiendus 
ka konteinerisse.
↑ 20 ... 40cm.

Kaarduvad kollased lehed muutuvad 
suve lõpus tippudest oranžikaks ja 
punaseks. Sobib konteinerisse. 
Sobib päike, kuid parem poolvari. 
Meeldib õhuline orgaaniline muld.
 ↑ 30 ... 45cm.

Tihe sinikõrs ‘Blaze’

Suvel rohekassinised lehed muutuvad 
sügiseks  roosakas- oranžidesse 
toonidesse.  Alates augustist ehivad 
puhmikut hõbedased pähikud. 
Erk sügisvärvus kestab kogu talve. 
Saab hakkama ka väga kuivas!
↑ 60 ... 90cm.

Lehed algselt rohelised, kuid muutuvad kiiresti erkpunaseks. 
Dekoratiivsed roosades toonides õisikud kaunistavad aeda ka 
talvel. Vajalik multšimine ja kuiv talvekate. Sobib päikeseline ja 
soe kasvukoht. ↑ 60 ... 90cm.

Uus!Ainuroog ‘Sunflare’Uus!

Vitshirss ‘Hot Rod’Uus!

Uus!

Uus! Hiina siidpööris ‘Little Miss’

7.90€ 5.40€

5.40€7.90€

7.90€



Suvelilled
Suvelillede sortimendi kujundamisel püüame alati sisse tuua uusi sorte 
ja samas ei unusta me vanu, äraproovitud ja kindlaid lemmikuid. 
Kõik meie suvelilled on kasvatatud Juhani Puukooli usinate aednike 
hoolitseva käe all. 

Roosbegoonia hübriid BETULIA -  
Troopikast pärit väikeste õitega begoonia.  
See on taim, mis talub meie kliimat. Kasvab 
lopsakaks põõsaks nii valguses kui varjus. 
Talub kuiva. Seetõttu sobivad hästi ka 
kalmistule. Värvidest pakume roosat, punast 
ja valkjas-roosat.

Juhani Puukool toodab iga-aastaselt Kohtla-Järvel asuvas 
tootmisüksuses üle poole miljoni suvelille ja lilleampli. 
Valikus on nii kevadekuulutajana tuntud võõrasemad, 
hilisema istutuse tarbeks petuuniad, lobeeliad, peiulilled, 
pelargoonid, begooniad ning valik lehtdekoratiivseid taimi ja 
kõrrelisi. Kõrreliste lisamine suvelilleistutusse annab juurde 
nii lopsakust kui ka õhulisust.

25

Suvelillede kasvatus Kohtla-Järvel

HõbepaelKuldkakar ‘Purple Sun’ 

Petuunia ‘Lightning Sky’Võõrasema Ilunõges ‘Kong’

Selleks, et amplid ja rõdukastid kauem 
värsked püsiks:

*  Kasuta veereservuaariga istutusnõusid
*  Lisa mulla hulka niiskust hoidvat 
    kastmisgeeli
*  Kasta väetiselahusega vähemalt 
    korra nädalas
*  Nopi ära regulaarselt äraõitsenud õied
*  Vajadusel kärbi pikemaid kasvusid

Lagedi istikuäri 2019



Kui Sa ei leidnud meie kauplusest sobivat istikut, siis küsi julgesti infot 
- meil on palju kauneid istikuid, mida kaevame välja ainult kliendi soovil 
ning toimetame siis need kas kauplusesse või istutuskohta.
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Ilupuud

Eksootilise väljanägemisega 
mitmetüveline põõsas-puu 
teenib sinu aias auga välja kõigi 
imetluse, üllatades eriilmelise 
välimusega terve aasta vältel. 
Kevadel toredalt erkkollased, 
suvel rohekaskollased ning 
sügisel oranžist punaste 
toonideni pitsilised lehed 
tekitavad imetabase kontrasti 
lillaka tüve ning veripunaste 
võrsetega. Valgetest õitest 
arenevad kuni 15cm 
erepunased viljapöörised 
kaunistavad raagus puud suisa 
kevadeni. Mainimisväärt on ka 
selle sordi ülemaailmne edu, 
mis on toonud talle mitmeid 
kõrgeid autasusid.
↑ 2 - 2,5 m.

Auhinnatud, suhteliselt püstiste okstega, ümara võraga 
pilkupüüdev põõsaspuu. Õitseb mõned nädalad hiljem 
kui tähtmagnoolia. Enne lehtimist avanevad lumma-
vad, fuksiakarva, lõhnavad õied, mille kergelt keer- 
dunud kroonlehed annavad vihjamisi aimu õie sees- 
mistest, kahvatumatest heleroosadest värvinootidest. 
Võib esineda suvist kordusõitsemist. Lehed värvuvad 
sügisel kollakaspronksjatesse toonidesse. 
↑ 2m.

Kaunilt õitsev, kergelt laiuva võraga, aeglasekasvuline 
põõsaspuu, magnooliatest kõige varajasem õitseja. 
Armsad tilgakujulised, pehmekarvased roosad 
õiepungad puhkevad maikuus enne lehtimist. Tähti 
meenutavad, 12 kuni 20 kroonlehega täielikult 
avanenud, meeldivalt lõhnavad õied on esialgu 
roosakasvalged hiljem valged. Suvel püüavad pilku 
suured, läikivad rohelised lehed. ↑ 2,5 - 3 m.

Tähtmagnoolia ‘Rosea' Magnoolia ‘Susan'
Vali istutuskohaks 
keskpäevapäikese ja tuulte 
eest kaitstud ala oma aias. 
Mullastiku suhtes on 
magnooliad küllaltki 
nõudlikud – kasvukohaks 
sobib neile nõrgalt happeline 
või neutraalne, õhuline ja 
alati niiske muld. Talveks 
kata juureala paksema 
multšikihiga, kevadel 
eemalda sellest niipalju, et 
allesjääv osa oleks õhem kui 
6cm. Igati mõistlik on 
õitsemise tagamiseks võra 
soojustamine pakasekanga-
ga, nii ei pääse külm rohkeid 
õiepungi kahjustama. 
Peenrasse võid istutada nad 
koos rododendronite ja 
eerikatega. 

Väga omapärase välimusega tammesort on pärit 
meie lõunanaabrite juurest Lätist. Majesteetlik puu 
ehib ennast maikuus õiekobaratest tingituna 
kollakasrohelise varjundiga ning toob lehtides aeda 
karmiinpunaseid toone. Rohekaslillad lehed suve 
edenedes järkjärgult aina tumenevad. Suve lõpul ja 
sügisel annavad puule lisaväärtust 2-6 kaupa 
asetsevad tõrud, mis teadupärast rõõmustavad 
metsarahvast talvise toidupoolisena. Nooremana 
pigem püramiidne puu võtab vanemas eas laiuva 
kuju. Kasvukõrguse poolest jääb ta madalamaks kui 
põhiliik. Puu on väga tänulik, kui leiad  talle oma 
aias parasniiske viljaka mullaga kasvukoha.  

Harilik tamm 'Timuki'UUS!

Täiesti külmakindel erakordne sammasvorm. Kõige 
kitsamavõralisemc(0,8-1m) ja kaunim haavasort. 
Maikuus lehtib see kiirekasvuline puu pronksjalt, 
suvel sasib tuul ta mattrohelisi, sinaka alaküljega 
lehti ning sügisel värvub kollastest punaste 
toonideni. Silmatorkavalt mõjuvad nad grupina, 
tiheda allee või hekina istutades. Väga hea, kui leiad 
istutamiseks päikesepaistelise, kuiva kuni 
parasniiske viljaka mullaga paiga oma aias. 
Savimuldadel vali istutuskoht vundamendist 
kaugemal, samuti on mõistlik jätta umbes 12m vahe 
erinevate torustikega, kuna agressiivne juurestik 
kipub neid kahjustama. Kui näed vajadust hästi 
vormihoidvat puud lõigata, siis tee seda hilissuvel 
ning tekkinud juurevõsu eemalda sügisel 
või talvel.  ↑ 7-10m.

Harilik haab 'Erecta'

Äädikapuu ‘Tiger Eyes'UUS!

al.21.90€ al.21.90€

69.50€

17.50€al.21.90€



18.50€
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IlupuudHinnapäringuid saate teha meie kaupluste juhatajate kaudu, 
hulgimüügi tellimused info@juhanipuukool.ee

Sordile on omistatud Inglise Kuningliku 
Aiandusseltsi poolt kõrgeim autasu Garden 
Merit. Tegemist on ühe kauneima kasesordiga, 
mis pakub sulle silmailu väga efektse särav- 
valge kestendava tüve ja tumerohelise läikiva 
lehestiku kontrastiga. Eriti muljetavaldavalt 
mõjuvad nad talvel okaspuude taustal. Kevadel 
kaunistavad graatsiliselt langevaid oksi kuni 
15cm pikad isasurvad. Sügisel värvub lehestik 
kuldkollaseks. Vali talle koht päikeselises või 
poolvarjulises aiaosas. Istuta soolopuuna, 
grupina või alleena. Istutusaastal võib vajada 
lisakastmisi. Avatud aias kitsede kahjustusi 
kartma ei pea, küll aga võid noori puid kaitsta 
jäneste eest.  ↑ 8-10m.

Võimalik tellida kuni 6 meetriseid 
leht- ja okaspuid.

Küsige täpsemat pakkumist  
endale lähemast istikuärist!

Himaalaja kask 'Doorenbos'

Igavad rohelised puud ei kõneta sind? Meie 
sortimenti on jõudnud erilise, tumepunase 
lehestikuga kasesort, mis kaunistab su aeda 
nii soolo- kui ka allepuuna. Burgundiapunased 
kuni tumelillad läikivad lehed pakuvad pärast 
esimesi sügisesi külmi toredat vaatemängu, 
värvudes kollakasoranžist punaseni. Lehevärv 
tuleb paremini esile päikeselisel kasvukohal, 
aidates luua aeda läbikumavat varju. Asukoha 
valikul sul pead murda ei tule, sest see püstise 
kasvukujuga puu on kasvukoha suhtes leplik 
ja äärmiselt vastupidav ekstreemoludes, 
taludes nii põuda, liigniiskust kui ka saastunud 
õhku.  ↑ 12 m. Ainulaadsete teemandikujuliste 

lehtede ning punaste leherootsudega 
kiirekasvuline puu. Kevadel on see 
kitsa püramiidse võraga puu sinu aias 
üks esimestest lehtijatest. Tihe 
läikivroheline lehestik teeb temast 
hästi funktsioneeriva heki- või 
tuuletõkketaime. Vanemas eas pakub 
silmailu kasele sarnane valge tüvi. 
Kasvutingimuste osas pole  hiina 
pappel just kuigi pirtsakas - tunneb 
end hästi tavalises aiamullas 
päikesepaistes või poolvarjus ning 
tuleb suurepäraselt toime 
linnatingimustega.  ↑ 8-10m.

UUS!Hiina pappel 'Fastigiata'Arukask 'Royal Frost'

Juhani Puukool on Eesti suurim leht- ja 
okaspuude kasvataja.
Meie taimi võite leida kõigist Eesti linnades, 
aga väike osa läheb ka ekspordiks. 
Meie suurte ilupuude kasvatuspõllud asuvad 
Pühastes ja Korustes Elva vallas. Kokku 
kasvatame seal puid rohkem kui 14 hektaril. 
Suuri puid turustame põhiliselt traatkorvi 
pakendatuna (vaja kaevata välja enne puude 
lehtimist!) või konteineris.
Eelistagem kodumaiseid istikuid ja saate 
meie kliimasse vastupidavamad taimed.

UUS!

29.50€

39.50€



Soojuse tee 23, Lohkva, TARTUMAA 62207

Järvekalda tee 33, Harkujärve küla, Harku vald  76912 Veneküla, Rae vald, HARJUMAA 75303

Muuli tee 8, Miiduranna, Viimsi vald, HARJUMAA 74015 Pärnu mnt. 435, TALLINN 10915

A. H. Tammsaare 55, JÕHVI 41533

Suurte puude väljakaevamise ja tõstuki kasutamise võimalus  E-R  9 – 17

Juhataja Eve Pihlakas  5309 7222
eve@juhanipuukool.ee

Juhataja Maire Kama  524 0592
maire@juhanipuukool.ee

Juhataja Joanna Saart  503 8074
joanna@juhanipuukool.ee

Juhataja Heleri Anniko  5301 9853 
heleri@juhanipuukool.ee

Juhataja Liivi Remmel  53457601
liivi@juhanipuukool.ee

Juhataja Ilona Kalinskaja  502 8154
ilona@juhanipuukool.ee

Suurte puude väljakaevamise ja tõstuki kasutamise võimalus  E-R  9 – 17

Lagedi istikuäri lagedi@juhanipuukool.eeHarku istikuäri harku@juhanipuukool.ee

Pääsküla istikuäri paaskyla@juhanipuukool.eeViimsi istikuäri viimsi@juhanipuukool.ee

Jõhvi istikuäri Tartu istikuäri tartu@juhanipuukool.eejohvi@juhanipuukool.ee

Mais avame taas 
taimeturu. 
Kasvatame ise Kekkila 
mahedas aiamullas 
tomati, kurgi, 
paprika jm 
taimi, järgides kõiki 
mahekasvatuse 
põhimõtteid.
Jälgi infot kodulehel 
www.juhanipuukool.ee

Tutvu ka meie uuenenud e-poega aadressil www.juhanipuukool.ee
Sellest hooajast on märgatavalt laienenud taimevalik, mida saame kulleriga koju saata:

* kuni 1,8meetrised viljapuud
* ilupõõsad
* potis kasvavad roosid
* mullad, väetised ja multšid

Loomulikult saab jätkuvalt osta ka 0,7 liitrises kiletuutus 
roose ja elulõngasid ning seemneid, lillesibulaid 
ja erinevaid marjakultuure.


