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Kaunid naabrid
lillepeenras

Nõrga talu iluaias näeb palju sorte aed-päevaliiliaid ja helmikpööriseid.

Nõrga talu iluaed Viljandi
lähistel Metskülas upub
praegu õitesse, sest õitsevad kümned sordid flokse,
päevaliiliaid ja muid
püsikuid. Sel laupäeval
igasuvisel lillepäeval saate
seda ise näha.
Kümmekonna aastaga on perenaine Krista Kukk kogunud oma poolteise hektari suurusesse avarasse
maa-aeda arvestatava sortimendi
püsililli ja sättinud need peenardele kenasti kokku, arvestades õievärve, õitsemise aega, lehestiku iseloomu, kasvukuju jne. Eks sellepärast
on ka talu tunnuslauseks “Kaunite
koosluste kodu”.
Krista Kukk: “Aednik areneb
koos oma aiaga. Selles on väga sü-

gav tõetera sees. Kui aastaid imetlesin vaid iga üksiku taime sära ja
hiilgust, siis viimasel ajal märkan
hoopis rohkem seda, kuidas eri taimed omavahel kokku kõlavad. Just
muusikaga on lihtne tuua paralleeli – viiulimäng on ju väga nauditav,
aga kui sinna lisada veel puhk- ja
löökpillid, on tulemus märksa sügavam.
Taimekooslused on pidevas
muutumises. Harmoonilises koosluses ei püüa keegi teist üle trumbata ja kõik mõjub rahulikult. Aga
vahel võib just mõni püsilill, põõsas
või väike puu olla solisti rollis.”

Kuidas kujundada avarat
maa-aeda?
Suures taluaias tulevad paremini esile suuremad püsikute ja põõ-

saste grupid. Minu aia kooslused
on tekkinud enamasti ilma suurema planeerimiseta. Olen istutanud
kokku taimi, mille puhul mulle tundub, et nad sobivad omavahel. Kui
püsilillede puhul on tulemus juba
paari aastaga näha, siis põõsa- ja
puurühmade lõplik ilme selgub
hulga pikema aja pärast.

Ka labidas tuleb kätte võtta
ja mõni taim mujale tõsta.
Kui silm jääb mingil taimerühmal
puhkama, siis on selge, et kõik on
paigas. Aga loomulikult ei õnnestu
kõik alati esimese korraga. Kui peenar ikka kogu aeg häirib, siis peab
seal midagi valesti olema ja tuleb
teha muudatusi. Samas, eks iga inimene tunnetab taimekooslusi erinevalt. Mulle on oluline, et minu aia taimerühmad oleksid kooskõlas minuga. Ühtki aeda ei saa kujundada nii,
et see kõigile ühtmoodi meeldiks.

Taimi on tore kokku sättida
ka anumatesse.

Augustis õitseb aias kümneid sorte aed-leeklilli ehk flokse.

Jah, see on isegi väga põnev. Ka
siin saab püsililli edukalt kasutada. Mulle meeldib katsetada kõikvõimalike anumatega. Taimedele
lisandub istutusnõu värv ja vorm,
mis paneb fantaasia vahel kohe eriti lendama. Taluaias mõjuvad siiski kõige paremini lihtsad lahendused ja lihtsad lilled. Eriti südamelä-

