Aed 495

Tavapäratu roosa-rohelisekirju ‘Sherbet Blend’.

Üleüldine lemmik – madalakasvuline aed-leeklill ‘Elisabeth’.

Omapärane ‘Ferris Wheel’.

hedased on mulle sarvkannikesed,
kes on vaprad õitsejad varakevadest hilissügiseni ja lisaks veel lõhnavad võrratult!

Praegu on haljastuses väga
moes looduslikud lilleaasad.
Kõige põnevamate koosluste kujundaja on tõesti emake loodus ise. Nii
märkasin kevadel, et nurmenukk oli
leidnud endale pelgupaiga pojengipuhmikus ja jaanipäeva paiku hakkas üks floks järsku moosesepõõsa
õitega õitsema. Sellised kooslused
on täiesti unikaalsed ja ääretult vahvad. Olen nad jätnud just nii, nagu
loodus on nad loonud.

Millised on kõige erilisema
värviga floksisordid?
Eriti hea valik on talu lillekollektsioonis kasutada aed-leeklilli ehk
flokse, päevaliiliaid, hostasid ja
helmikpööriseid.

‘Adessa Pink Star’ hakkab õitsema
juba juuli algul.

Aed-päevaliilia ‘Janice Brown’.

Roosade õitega ja kirjude lehtedega madal ‘Elisabeth’ on olnud nii
minu kui ostjate lemmik juba mitu
aastat. Puhmik on kaunis ka siis, kui
veel ei õitse. Üks esimesi õitsejaid
on ‘Adessa Pink Star’ – roosa silmaga valgeõieline sort alustab juba juuli
algul. Tavapäratu roosa-rohelisekirju ‘Sherbet Blend’ tekitab vastakaid
tundeid: üks on vaimustuses, teine,
et pole midagi nii jubedat enne näinud. Roosa ‘Ferris Wheel’ on nii omapärane, et keeruline kirjeldadagi.

Kolm hostasorti, mille pärast
peab lillepäevale tulema?

Kõige põnevamad
päevaliiliad on näiteks ...

Milline on tänavune
lillepäeva kava?

... ‘Janice Brown’, ‘Barbara Mitchell’
ja ‘Pink Ambrosia’, mis moodustavad vahva roosa kolmiku. Järjest
rohkem küsivad inimesed nõu just
sortide omavahelise sobivuse kohta. Otsin ise ka igal aastal uusi põnevaid kooslusi ja jagan neid meeleldi
oma klientidele. Ostjate lemmik on
sel aastal olnud ‘Green Mystique’.

Sel laupäeval, 4. augustil, on lillesõbrad üle Eesti oodatud lillepäevale,
mis toimub juba viiendat korda.
Aeda võib jalutama tulla kella kümnest hommikul. Nagu ikka,
teen ise koos külalistega paar korda põhjaliku ringkäigu, et tutvustada taimi ja rääkida istutusalade kujundusest. Oma taimedega on lubanud külla tulla Järvselja taimeaed ja Arnold Hannust Haideaiast.
Aianduskonsultant Eneli Käger räägib pikatoimelistest väetistest ja taimekaitsest. Kavas on muudki huvitavat. Nõrga talus kasvatatud püsililli saab kaasa osta. Liikidest-sortidest saab hea ülevaate ka hiljuti
rajatud istanduses, kus taimed on
kompaktselt grupeeritud.

Kauneima lehestikuga
helmikpöörised?
Neid värvikate lehtedega suurepäraseid pinnakatjaid näeb Nõrga talu aias palju. Jõuline punane
värv vajab palju rohelist tausta, et
esile tulla. Tänavused lemmikud
on mustjaspunase lehega ‘Black
Beauty’ ja vahva roosade tupsudega ‘Midnight Rose’.

Suurte hostade kasvamine võtab
väga kaua aega. Mul on nüüd täies
ilus ‘Sum and Substance’ ja ‘Frances
Williams’. Esimene on kevadel roheline ja värvub suve jooksul kuldkollaseks, tõeliselt võimas kaunitar.
Sinihall hosta ‘Frances Williams’
püüab pilku oma lumivalgete õitega. Mõlemad on meil kasvanud üle
kümne aasta ja näevad nüüd igati
soliidsed välja.
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